
2023-2022االوائل من المعاهد للسنة الدراسية % 10نتائج القبول لقناة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

   دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

    قسم الحاسبة االلكترونية

التخصصنوع الدراسةاالسمالقسمالكليةالجامعةت

صيدلةصباحيمصطفى سعدون طه ياسينعامكلية الصيدلةجامعة بغداد1

صيدلةصباحينور محمد عباس فاضلعامكلية الصيدلةجامعة بغداد2

صيدلةصباحيمحمد حمدو حماده حمدوعامكلية الصيدلةجامعة بغداد3

صيدلةصباحيهاجر عماد كريم ياسينعامكلية الصيدلةجامعة بغداد4

صيدلةصباحينبأ حسين عبد الرضا حسنعامكلية الصيدلةجامعة بغداد5

صيدلةصباحيهدى علي احمد ويسعامكلية الصيدلةجامعة بغداد6

صيدلةصباحيسجى محمد عزيز عليعامكلية الصيدلةجامعة بغداد7

صيدلةصباحيساره سامي صالح محمدعامكلية الصيدلةجامعة بغداد8

صيدلةصباحينور ناجي راشد راهيعامكلية الصيدلةجامعة بغداد9

رسم بالحاسوبصباحيمحمد ياسين طه خضيرقسم العمارةكلية الهندسةجامعة بغداد10

رسم بالحاسوبصباحيضحى علي جبار عبدقسم العمارةكلية الهندسةجامعة بغداد11

رسم بالحاسوبصباحيمعين عماد ستار ناهيقسم العمارةكلية الهندسةجامعة بغداد12

انشاء طرقصباحيعمر بركات محمود مولودقسم العمارةكلية الهندسةجامعة بغداد13

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحيعبدالرحمن محمد احمد عليقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد14

تقنيات المساحة/المساحةصباحيعبدهللا صفاء ابراهيم جاسمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد15

بناء وإنشاءاتصباحيعلي حسام هاشم خيونقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد16

رسم بالحاسوبصباحينبأ اسهيل عبيد ناجيقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد17

انشاء طرقصباحيهشام علي هندي وهابقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد18

انشاء طرقصباحيورود خالد صالح عليقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد19

تشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحينعيم علي خريبط راضيقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد20

تقنيات المساحة/المساحةصباحيعلي ستار جبار فهدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بغداد21

التقنيات الكهربائيةصباحيحارث احمد خضير حسنقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بغداد22

قوى كهربائيةصباحيحسين علي محمد صادق احمدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بغداد23

التقنيات الكهربائيةصباحيحسين علي سامي سلمانقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بغداد24

شبكات كهربائيةصباحياحمد جبار خلف حمدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بغداد25

قوى كهربائيةصباحييوسف احمد ابراهيم حسنقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بغداد26

الطاقة المتجددةصباحياصالة ابراهيم يونس عليقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بغداد27

قوى كهربائيةصباحيعباس علي خويط ضيغمقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بغداد28

التراسلصباحيكميل صفاء فاضل عبدالمهديقسم االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة بغداد29

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيخضر محمد عبدهللا محمدقسم االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة بغداد30

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيحذيفة ثامر عبدالرحمن عليقسم االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة بغداد31

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيايمن حامد محمود محمدقسم االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة بغداد32

تقنيات االلكترونيات الجويةصباحياسحاق يوسف سعدي ابراهيمقسم االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة بغداد33

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيايه خليل ابراهيم احمدقسم االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة بغداد34
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االلكترونيكصباحيزينب سلمان مزعل حاجيقسم االلكترونيك واالتصاالتكلية الهندسةجامعة بغداد35

القدرة والتكييفصباحيابراهيم اسماعيل عودة محمودقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد36

القدرة والتكييفصباحيمحمد جعفر ناصر جليلقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد37

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيرحاب عمران زوان جالوغقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد38

سياراتصباحيويس احمد علي محيسنقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد39

تشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحيسامي كريم محسن فنجانقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد40

الميكانيكصباحيعلي احمد رحيم عبدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد41

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد هادي عودة ونيقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد42

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيرؤى مهدي ابراهيم وحيدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد43

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيطه احمد صفر كريمقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد44

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيسجاد مال هللا عبدالرضا ضمدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بغداد45

تشغيل وحدات صناعيةصباحيسدير فاضل كامل نصيفقسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بغداد46

السالمة المهنيةصباحيايه حيدر كامل خضيرقسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بغداد47

تشغيل وحدات صناعيةصباحياشتي سردار كريم خورشيدقسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بغداد48

تشغيل وحدات صناعيةصباحيمصطفى خالد بكر حسنقسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بغداد49

السالمة المهنيةصباحيزينب غازي فيصل جاسمقسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بغداد50

تشغيل وحدات صناعيةصباحيحنان صالح مهدي اسماعيلقسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بغداد51

تشغيل وحدات صناعيةصباحيسجى حسين تريج جاسمقسم الكيمياويةكلية الهندسةجامعة بغداد52

تقنيات المساحة/المساحةصباحياحمد ناظم عطية فليحقسم المساحةكلية الهندسةجامعة بغداد53

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمروة شهاب احمد جمعةقسم المساحةكلية الهندسةجامعة بغداد54

تقنيات المساحة/المساحةصباحيزينب منتصر ابراهيم جاسمقسم المساحةكلية الهندسةجامعة بغداد55

البتروكيمياوياتصباحيحيدر محمد فيصل معينقسم النفطكلية الهندسةجامعة بغداد56

البتروكيمياوياتصباحيعلي قحطان علي حسينقسم النفطكلية الهندسةجامعة بغداد57

النفط واإلنتاج والقياسات الحقليةصباحيعلي صبر راشد هبرقسم النفطكلية الهندسةجامعة بغداد58

البتروكيمياوياتصباحيعلي خضير عباس شريفقسم النفطكلية الهندسةجامعة بغداد59

البتروكيمياوياتصباحيمصطفى مكي سامي شبيبقسم النفطكلية الهندسةجامعة بغداد60

أجهزة طبيةصباحيعباس حمد عبد الزهرة عبد الصمدقسم الطب الحياتيالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد61

أجهزة طبيةصباحيعبد الزهرة نزار عبد الزهرة عبد الصمدقسم الطب الحياتيالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد62

تقنيات ميكانيك القدرةصباحييوسف علي مهدي صالحقسم الميكاترونكسالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد63

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد عماد شهيب احمدقسم الميكاترونكسالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد64

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيمحمد تقي محسن كاظم لعيبيقسم الميكاترونكسالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد65

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيمحمد عبد الرزاق عواد مهديقسم الميكاترونكسالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد66

الميكاترونكس/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيداود مصطفى داود عبدهللاقسم الميكاترونكسالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد67

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيابراهيم ثاير ابراهيم برغشقسم الميكاترونكسالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد68
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االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياحمد رحمن خليل برغشقسم الميكاترونكسالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد69

توليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيعباس شاكر فيصل عونيقسم الميكاترونكسالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد70

تشغيل وحدات صناعيةصباحيمحمد اركان جوهر كريمقسم الكيميائية االحيائيةالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد71

السالمة المهنيةصباحيبتول عالء جواد كاظمقسم الكيميائية االحيائيةالخوارزمي/كلية الهندسةجامعة بغداد72

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعبدهللا جاسم علي عايدقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد73

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيامير داود سلمان حسنقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد74

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيغدير علي جاسم حماديقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد75

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعبدالوهاب حسين مراد عليقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد76

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمد انيس ادريس ابراهيمقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد77

تقنيات انظمة الحاسوبصباحينور ياسر ادريس حسينقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد78

تقنيات انظمة الحاسوبصباحينمير رائد عبدالكريم بولصقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد79

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيشيماء عبدالغني محمدعلي عبدالقادرقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد80

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحسين نوري محمد سلمانقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد81

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعلي عبد الحسين رضا عبد الرضاقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد82

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيبنين سالم احمد مخيلفقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد83

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيغفران مظلوم خلف جاليقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد84

تقنيات انظمة الحاسوبصباحياحمد قاسم هاشم محمودقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد85

تقنيات انظمة الحاسوبمسائيمحمد سمير احمد عليقسم علوم الحاسوبكلية العلومجامعة بغداد86

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيمريم دريد صباح متيقسم الحاسوبكلية العلوم للبناتجامعة بغداد87

تقنيات االدارة القانونيةصباحيضحى باسم خلف عبرهعامكلية القانونجامعة بغداد88

ادارة قانونيةصباحيعذراء سمير حسين علوانعامكلية القانونجامعة بغداد89

تقنيات االدارة القانونيةصباحيقبس حميد علوان مجليعامكلية القانونجامعة بغداد90

تقنيات االدارة القانونيةصباحينرجس احمد محمد حمودعامكلية القانونجامعة بغداد91

تقنيات التمريض/التمريضصباحيمصطفى علي حسين عليعامكلية التمريضجامعة بغداد92

القبالة والتوليدصباحيزينب تحسين جمعة سعيدعامكلية التمريضجامعة بغداد93

تقنيات التمريض/التمريضصباحيفاطمة جاسب كاظم شميسعامكلية التمريضجامعة بغداد94

االسعاف الفوري/االسعافات االوليةصباحياسماء عباس حميد سكرانعامكلية التمريضجامعة بغداد95

االسعاف الفوري/االسعافات االوليةصباحينرجس فاضل خضر غالمعامكلية التمريضجامعة بغداد96

تقنيات التمريض/التمريضصباحيسرى فرحان منصور لفتةعامكلية التمريضجامعة بغداد97

إنتاج نباتيصباحيحسنين فالح علي سلمانقسم وقاية النباتعلوم الهندسة الزراعيةجامعة بغداد98

ادارة المكتبصباحيمحمد رحيم سالم حسينقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد99

ادارة الموادصباحيطارق عماد صبحي عبدالستارقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد100

ادارة المكتبصباحيمصطفى عادل مهدي عامرقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد101

ادارة المكتبصباحيمصطفى حازم جمعه سلمانقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد102
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ادارة المكتبصباحينور يحيى حمدان حواسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد103

ادارة الموادصباحيزهراء اسعد حمد عباسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد104

ادارة المكتبصباحيبدرالبدور ناجح حسين فليلفلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد105

ادارة الموادصباحيعمر عبدالرحمن كريم حمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد106

ادارة الموادصباحيطيبة احمد عبدالجبار داودقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد107

ادارة المكتبصباحينورس غانم عبداللطيف جاسمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد108

ادارة المكتبصباحيعلي هاشم محمد عودةقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد109

ادارة الموادصباحيعلي رحيم سالم حنيضلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد110

ادارة المكتبصباحييوسف عامر خالد فهدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد111

ادارة المكتبصباحياحمد باسم حسين عيسىقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد112

ادارة الموادصباحياحمد حسين خضير عباسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد113

إدارةصباحيفراس رياض عبدالرزاق مكطوفقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد114

ادارة الموادصباحيفاطمة صادق جبار قاسمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد115

ادارة الموادصباحيمحمد عامر عبد الصاحب جوادقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد116

ادارة المكتبمسائيحيدر وهب محمد عبدالرضاقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد117

ادارة المكتبمسائيرقية هاشم محمد ثجيلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد118

ادارة المكتبصباحيتبارك خضير عباس تايهقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد119

ادارة المكتبصباحيديار عادل انور حسينقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد120

ادارة المكتبصباحيسجاد جبار ستار محمدعليقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد121

إدارةصباحياسراء سرمد سعدي صالحقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد122

إدارةصباحيحسن عايد مرزوك كعيورقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد123

إدارةصباحيخضير عباس جالل قدوريقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد124

ادارة الموادصباحيرغد رعد جاسم محمدقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد125

تقنيات المحاسبةصباحينور بهاء جليل كريمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد126

تقنيات المحاسبةصباحينور حاتم كريم ماجدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد127

تقنيات المحاسبةصباحيرنا عالء عبدالحسين ردادقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد128

تقنيات المحاسبةصباحيريهام كاظم رزوقي ياسينقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد129

تقنيات المحاسبةصباحيسجى خضر عاصي محمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد130

البريد والخدمات المصرفيةصباحيزهراء ماجد حامد هنديقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد131

تقنيات المحاسبةصباحيزينب منير صبيح عودهقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد132

تقنيات المحاسبةصباحيعبدالوهاب صالح عبدالوهاب جاسمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد133

تقنيات المحاسبةصباحياحمد ابراهيم احمد عبدهللاقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد134

تقنيات المحاسبةصباحيعال حسين سالم عبودقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد135

تقنيات المحاسبةصباحيانفال ناصر نصيف جاسمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد136
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تقنيات المحاسبةصباحيرقية فراس مهدي محمودقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد137

تقنيات المحاسبةصباحياحمد قاسم محمد حسنقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد138

تقنيات المحاسبةصباحيياسر عامر جاسم عباسقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد139

تقنيات المحاسبةصباحيعمر سعد رشاد محمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد140

تقنيات المحاسبةصباحيرنا موفق مهدي احمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد141

تقنيات المحاسبةصباحيمحمد باقر يحيى محمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد142

تقنيات المحاسبةصباحيزينب رياض مطر سلوميقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد143

تقنيات المحاسبةصباحيعالء الدين احمد ياس خضيرقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد144

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيعلي عمر عبدالستار عبدالجبارقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد145

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيحيدر غالب طه خلفقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد146

تقنيات المحاسبةمسائييونس علي كامل راغبقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد147

تقنيات المحاسبةمسائيدموع محمد ناهي بريجقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد148

تقنيات المحاسبةصباحياالء محمود نجيب حميدقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد149

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيعبدهللا فواز عيادة كاظمقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد150

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيسجاد محسن كريدي كاظمقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد151

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيكرار مؤيد جمعة شلشقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد152

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيسجاد حسين خالد حسينقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد153

التقنيات المالية والمصرفيةمسائيمصطفى مهدي محمد خليلقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد154

االحصاء الصحيصباحيبتول عالء عبدالخالق كاظمقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد155

االحصاء الصحيصباحيامير ثائر خليل ابراهيمقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد156

االحصاء الصحيصباحيعبدهللا كاظم حسين غانمقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد157

االحصاء والمعلوماتيةصباحيزهراء زويد نادر خضيرقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد158

االحصاء والمعلوماتيةصباحيحنان رأفت صادق حمهقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد159

االحصاء والمعلوماتيةصباحيمقتدى صاحب تمر عيديقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد160

االحصاء والمعلوماتيةصباحيضحى نوري صباح سعدقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد161

االحصاء والمعلوماتيةصباحيشهد سمير شاكر عبدالوهابقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد162

االحصاء والمعلوماتيةصباحيزهراء زهير احمد رحيمقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد163

االحصاء والمعلوماتيةصباحينور رشيد علي محمدقسم االحصاءكلية االدارة واالقتصادجامعة بغداد164

السمعية والمرئيةصباحيزينب هاشم محمد جاسمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد165

اخراجصباحيعبدالمغيث حميد احمد راجحقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد166

اخراجصباحيمصطفى محمد عبدالكاظم حسنقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد167

اخراجصباحيحيدر علي فاضل مهديقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد168

اخراج/السينماصباحيامنه محمد ابراهيم جديعقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد169

اخراجصباحيعبدالحميد حسن خلف مطرقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد170
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اخراجصباحيعلي احمد صاحب حمودقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد171

اخراج/السينماصباحيمحمد قاسم حسن هاديقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد172

اخراجصباحيحسن صباح جابر كاظمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد173

السمعية والمرئيةصباحيمحمد امين عبد هللا عمرانقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد174

اخراجصباحيبلقيس فيصل غازي عمرقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد175

اخراجصباحيفاطمة عمر محمد نادر عبدالكريمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد176

اخراجمسائيمهند شاكر حمود سويفقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد177

السمعية والمرئيةمسائيياسر عامر عباس جاسمقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد178

اخراجمسائينور الدين ساري مزهر كاطعقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد179

اخراجمسائيفهد رعد ابراهيم فهدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد180

السمعية والمرئيةمسائيعماد محمد صانت حسنقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد181

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيسجاد معتز عبدالكريم شبيبقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد182

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيمحمد الشحات بدير مصطفىقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد183

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيفاطمة الزهراء خضير حسين عبودقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد184

تمثيل/الفنون المسرحيةمسائيعلي مزهر رسن كرمقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد185

تمثيل/الفنون المسرحيةمسائيمحمد صالح حمادي شحاتهقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد186

رسمصباحيهمسه سعدون حسن الزمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد187

كرافيك الفخارصباحيحنين هادي سلمان فيصلقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد188

النحتصباحيزينب قاسم محمد حميديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد189

الخزفصباحيجمال نزار جاسم نوريقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد190

رسمصباحيمرتضى جليل نعيس كماشقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد191

رسمصباحيحسنين حليم كاظم محسنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد192

رسمصباحيسجاد دعير عباس حسينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد193

النحتصباحيمحمد حسن عدنان حسنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد194

رسمصباحيبدر حماد خليفة حمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد195

فنون تشكيليةصباحيعادل صالح خليفة جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد196

النحتصباحيعلي جبار خليل جاسمقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد197

رسممسائيمحمد سعد محمد سلمانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد198

النحتمسائيحازم عباس ماشي رطينقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد199

الخزفمسائيمرتضى اياد شيال محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد200

تصميم طباعيصباحينبأ محمد سالم يحيىقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد201

تصميمصباحيسرى حسين علوان رشيدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد202

تصميم طباعيصباحيميسم معاذ عائد عبد المهديقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد203

تصميم داخليصباحيداليا محسن محمد حسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد204

6



2023-2022االوائل من المعاهد للسنة الدراسية % 10نتائج القبول لقناة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

   دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

    قسم الحاسبة االلكترونية

التخصصنوع الدراسةاالسمالقسمالكليةالجامعةت

تقنيات تصميم االقمشةصباحيزينب محمد جليل يوسفقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد205

تصميم طباعيصباحيسجى محمد نعمان جاسمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد206

تقنيات التصميم والتزيين المعماريصباحيحسين محمد عبدهللا جاسمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد207

تقنيات تصميم االقمشةصباحيعلي السجاد احمد مطشر شاكرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد208

تصميم طباعيصباحياحمد رفعت علي يعقوبقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد209

تقنيات تصميم االقمشةصباحيهدى نجم عبد عليقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد210

تصميم طباعيصباحيحوراء محمد حميد جاسمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد211

تصميم طباعيصباحيسجاد محمد تركي عباسقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد212

تصميم طباعيصباحينور الهدى ضياء فرحان خلفقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد213

تصميم داخليمسائيحسين حمد عبد حماديقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد214

تقنيات التصميم والتزيين المعماريمسائيسندس اسماعيل عبدهللا مطرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد215

اقمشة/تصميم صناعيمسائياسعد عبد الحسين عزيز مطرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد216

الفنون الموسيقيةصباحييوسف عبد الوهاب نجم عبد هللاقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد217

الفنون الموسيقيةصباحيمسك حسين فيصل حمدقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد218

الفنون الموسيقيةصباحيزهراء رعد سعيد محمد حسنقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد219

الفنون الموسيقيةمسائيياسر محمد عبدالوهاب عليقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد220

الفنون الموسيقيةمسائيهاشم جواد خلف سالمقسم الفنون الموسيقيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد221

الخط والزخرفةصباحيزينب فاضل طه فرجقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد222

الخط والزخرفةصباحيبالل ماجد حميد رشيدقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد223

الخط والزخرفةصباحيميس الريم جبار سلمان عباسقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد224

الخط والزخرفةصباحيابرهيم نزار فتاح محمدقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد225

الخط والزخرفةصباحيطه سهيل نجم عبدقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد226

الخط والزخرفةصباحياسامة خالد شاكر محمودقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد227

الخط والزخرفةصباحيزيد بالل ذياب محمدقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد228

الخط والزخرفةمسائيضياء سيد عفات كريمقسم الخط والزخرفةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد229

الخط والزخرفةصباحيايه عبد الجبار محمد ياسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد230

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيمختار اسعد نجم عبد الحسنقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد231

فنون تشكيليةصباحياوس مروان عبد اللطيف عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بغداد232

صيدلةصباحيفاطمه عباس نعمت حمه خانعامكلية الصيدلةالجامعة المستنصرية233

انشاء طرقصباحياحمد فاضل جاسم احمدقسم المدنيكلية الهندسةالجامعة المستنصرية234

تقنيات المساحة/المساحةصباحينبا عبد الهادي عطوان كطافهقسم المدنيكلية الهندسةالجامعة المستنصرية235

تشغيل مشاريع المياه/تقنيات الموارد المائيةصباحياسحاق محمد عاشور محسنقسم المدنيكلية الهندسةالجامعة المستنصرية236

تقنيات المساحة/المساحةصباحيعلي سلمان يوده طينهقسم المدنيكلية الهندسةالجامعة المستنصرية237

قوى كهربائيةصباحيحنين عباس طعمه هاديقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية238

7



2023-2022االوائل من المعاهد للسنة الدراسية % 10نتائج القبول لقناة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

   دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

    قسم الحاسبة االلكترونية

التخصصنوع الدراسةاالسمالقسمالكليةالجامعةت

التقنيات االلكترونيةصباحيحيدر فريح منفي زيدانقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية239

قوى كهربائيةصباحيتبارك حسين ياسر سريحقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية240

قوى كهربائيةصباحيزينب حسين محمد علوقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية241

قوى كهربائيةصباحيفاطمه قصي كريم مهديقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية242

قوى كهربائيةصباحيهبة هللا عبدالرحمن محمد كريمانقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية243

المصاعد والرافعاتصباحياحمد خليفة جاسم عبدالرضاقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية244

قوى كهربائيةصباحيحسين صاحب عبد سيدقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية245

قوى كهربائيةصباحيطاهر علي خيري ابراهيمقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية246

التقنيات االلكترونية واالتصاالتصباحيعزيز سلطان عزيز عبدقسم الكهرباءكلية الهندسةالجامعة المستنصرية247

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيسامره ثامر عبود مهديقسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية248

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعمار ياسر عادل يونسقسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية249

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيوائل محمد مرهون غاليقسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية250

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيفاطمة احمد طاهر حسينقسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية251

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيكوثر عبدالمجيد داود سعيدقسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية252

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحسين سالم راشد رضاقسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية253

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيتماره عباس كاظم نافعقسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية254

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحسين عدنان جمعة جبرقسم علوم الحاسوبكلية العلومالجامعة المستنصرية255

تقنيات االدارة القانونيةصباحيعلي حسين طراد حسنعامكلية القانونالجامعة المستنصرية256

تقنيات االدارة القانونيةصباحيزينب ماجد عبد الكاظم حموديعامكلية القانونالجامعة المستنصرية257

تقنيات االدارة القانونيةصباحيدعاء علي حميد نعيمهعامكلية القانونالجامعة المستنصرية258

تقنيات االدارة القانونيةصباحيخديجه داود سلمان قاسمعامكلية القانونالجامعة المستنصرية259

تقنيات االدارة القانونيةصباحيديانا علي هادي مراحعامكلية القانونالجامعة المستنصرية260

تقنيات االدارة القانونيةصباحينور حسين حميد مجيدعامكلية القانونالجامعة المستنصرية261

تقنيات االدارة القانونيةصباحيهاله جاسم حسن جاسمعامكلية القانونالجامعة المستنصرية262

تقنيات االدارة القانونيةصباحيندى صدام سلمان حماديعامكلية القانونالجامعة المستنصرية263

تقنيات االدارة القانونيةصباحيسرى علي صباح كاظمعامكلية القانونالجامعة المستنصرية264

تقنيات االدارة القانونيةصباحيعلي لؤي فليح حسنعامكلية القانونالجامعة المستنصرية265

تقنيات االدارة القانونيةصباحيسماء حسين علي سلوميعامكلية القانونالجامعة المستنصرية266

تقنيات االدارة القانونيةمسائينورة عظيم عبيد غاليعامكلية القانونالجامعة المستنصرية267

تقنيات االدارة القانونيةمسائيحنين عباس كريم عليويعامكلية القانونالجامعة المستنصرية268

تقنيات االدارة القانونيةمسائيسهير علي يسر حموديعامكلية القانونالجامعة المستنصرية269

تقنيات االدارة القانونيةمسائياوس عباس عبد هللا عباسعامكلية القانونالجامعة المستنصرية270

ادارة المكتبصباحيوفاء تيموز حميد حسنقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية271

ادارة المكتبصباحيحسين جبار محسن يوسفقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية272
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ادارة المكتبصباحيعذراء صباح راضي شليبقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية273

ادارة المكتبصباحيمحمد سمير عبدهللا مشجلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية274

ادارة المكتبصباحياسراء وحيد صبري عبدالكريمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية275

ادارة المكتبصباحيفاطمة عبدالرضا عبدالخالق جعفرقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية276

ادارة المكتبصباحينبأ رحيم حسان سعدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية277

ادارة المكتبصباحياحمد طارق معان ابراهيمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية278

إدارةصباحيزينة عادل علي حسنقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية279

إدارةصباحيمحمد حامد شاكر رشيدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية280

إدارةصباحيفاطمة خالد احمد اسماعيلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية281

إدارةصباحيكرار بهلول كريم احمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية282

تقنيات المحاسبةصباحيشهد محمد جعفر موسىقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية283

تقنيات المحاسبةصباحياية عبدالسالم سامي راضيقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية284

تقنيات المحاسبةصباحياسماعيل عباس طعمه هاديقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية285

تقنيات المحاسبةصباحيحر صدام حسين بهجتقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية286

تقنيات المحاسبةصباحيياسر محمد عبد علوانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية287

تقنيات المحاسبةصباحيمجيد خالد منغز عليقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية288

تقنيات المحاسبةصباحيعبدالرحمن حميد نصيف جاسمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية289

تقنيات المحاسبةصباحيفاطمة نجاح خليل جاسمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية290

تقنيات المحاسبةصباحيضحى زيد خلف صالحقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية291

تقنيات المحاسبةصباحيمنتظر ماجد كاظم مطرقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية292

تقنيات المحاسبةصباحيخديجة زياد محمود شاكرقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية293

تقنيات المحاسبةصباحيقاسم محمد حسن زيدانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية294

تقنيات المحاسبةصباحيرشا حسين اسماعيل محمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية295

تقنيات المحاسبةصباحيايه عبدالجبار عطا جميلقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية296

تقنيات المحاسبةصباحياسماء ثامر فرحان حسينقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية297

تقنيات المحاسبةصباحيعلي مهدي كاظم عبودقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية298

تقنيات المحاسبةصباحيفاطمه صباح جلوب لفتهقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية299

تقنيات المحاسبةصباحيعلي فرج ياسين حاجمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية300

تقنيات المحاسبةصباحيصابرين جعفر رشيد احمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية301

تقنيات المحاسبةصباحيقدس تركي عناد حديدقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية302

تقنيات المحاسبةصباحيمهى يوسف حسب هللا عبدقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادالجامعة المستنصرية303

تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيمروة خضير عباس عبيدقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابالجامعة المستنصرية304

تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيايمان ابراهيم شبل شعيبقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابالجامعة المستنصرية305

تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيحوراء سالم عبدالحسين كاظمقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابالجامعة المستنصرية306
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تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيتبارك مثنى عالء كاظمقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابالجامعة المستنصرية307

تصميم طباعيصباحيسجى نشوان صالح محمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية308

تصميمصباحيسرى حقي أسماعيل عليقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية309

تصميمصباحيمحمد أحمد حمزة جعفرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية310

تصميمصباحيزهراء مهدي قمر عامرقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية311

تصميمصباحياصيل عصام حاتم عباسقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية312

تصميم داخليصباحيالحسن احمد محمد غازيقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية313

تقنيات صناعة المالبسصباحيعال باجي كاظم عليويقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية314

اقمشة/تصميم صناعيصباحيعلي رعد كريم عزيزقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية315

تصميمصباحيبكر سعد كامل جوادقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية316

تصميم طباعيصباحيمؤمل عقيل عبد حماديقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية317

تصميم طباعيصباحيعبد هللا سلمان حسن حسينقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية318

تصميم طباعيصباحيعمر خالد ابراهيم احمدقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية319

تقنيات تصميم االقمشةمسائيرسل غسان هاني حسنقسم التربية الفنيةكلية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية320

تقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحيحسين عباس عبد خلفقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةالجامعة المستنصرية321

تقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحيعلي عادل نصرهللا محمدقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةالجامعة المستنصرية322

إرشاد سياحيصباحيسبأ ابراهيم شهاب حمدقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةالجامعة المستنصرية323

صيدلةصباحياماني محمد محسن صكرعامكلية الصيدلةجامعة البصرة324

صيدلةصباحياسراء وسام عبدالرضا دعيجعامكلية الصيدلةجامعة البصرة325

صيدلةصباحيغفران هادي عبد عليعامكلية الصيدلةجامعة البصرة326

صيدلةصباحينبأ عمار محمد صبحيعامكلية الصيدلةجامعة البصرة327

صيدلةصباحيزينب يعرب عبدالجليل شبيبعامكلية الصيدلةجامعة البصرة328

صيدلةصباحيزينب عليوي خلف فارسعامكلية الصيدلةجامعة البصرة329

بناء وإنشاءاتصباحيفاطمة زكي مهجر يعكوبقسم العمارةكلية الهندسةجامعة البصرة330

بناء وإنشاءاتمسائيغالي فالح ناصر شفيقسم العمارةكلية الهندسةجامعة البصرة331

بناء وإنشاءاتصباحيصادق طارق مهدي عودةقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة332

بناء وإنشاءاتصباحيفالح ناظم عبد العالي يوسفقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة333

تقنيات المساحة/المساحةصباحيحسن ياسين حسين مهديقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة334

بناء وإنشاءاتصباحيعذراء عالء عبدالغني ابراهيمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة335

تقنيات المساحة/المساحةصباحينورالزهراء مشتاق رحيم دوايقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة336

بناء وإنشاءاتصباحيمرتضى ياسين فاضل هاشمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة337

بناء وإنشاءاتصباحيهدير حمد منصور موازيقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة338

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمحمد باقر نور حسنقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة339

تقنيات المساحة/المساحةصباحيحيدر خليل جليل حمودقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة340
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بناء وإنشاءاتصباحيزهراء حميد منعثر نعيمةقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة341

تقنيات المساحة/المساحةصباحيحسين علي عبد الحسين عكالقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة342

بناء وإنشاءاتمسائيحيدر عبدالجليل عباس احمدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة343

بناء وإنشاءاتمسائييوسف عبدالستار موسى جعفرقسم المدنيكلية الهندسةجامعة البصرة344

االلكترونيكصباحيحسين سالم جبار سميرقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة345

قوى كهربائيةصباحيمغير ليث سالم حسينقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة346

قوى كهربائيةصباحيجسام صالح نعمه محسنقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة347

االلكترونيكصباحيمريم حمزة عبدالعباس لفتهقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة348

قوى كهربائيةصباحيمجتبى فؤاد عزيز كريمقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة349

االلكترونيكصباحيسجاد كريم كاظم بدرقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة350

االلكترونيكصباحيمهدي عبد علي صالح عبدالحسينقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة351

االلكترونيكصباحيهدير عدنان شنشل خشانقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة352

االلكترونيكصباحيقاسم عباس كريم مدلولقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة353

االلكترونيكصباحيزهراء عبدالكريم نايف غاليقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة354

االلكترونيكصباحيمريم نوري عبدالحسن عاتيقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة355

قوى كهربائيةصباحيمحمد عدنان عكاب مجليقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة356

قوى كهربائيةصباحيياسر عبداالمير ياسر عبدالرضاقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة357

قوى كهربائيةصباحيفاطمه جمال عبدالخضر جبارقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة358

قوى كهربائيةمسائيبنين محمد حسن شويعقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة البصرة359

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعباس محمد صالح حسينقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة360

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمريم حسين مناحي عاشورقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة361

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيشهد محمد فيصل عرزالقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة362

سياراتصباحيمرتضى موفق ناصح جمعةقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة363

تبريد وتكييفصباحيعبدالهادي احمد عبدالحسين جاسمقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة364

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيضحى سهيل جراد محسنقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة365

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيبيداء علي مطير عبدهللاقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة366

تبريد وتكييفصباحيحيدر لفته عبدالرضا جابرقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة367

سياراتصباحياحمد جبار جوالن محسنقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة368

سياراتصباحيعلي عبدالحسن لفته زيارةقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة369

سياراتصباحيرضا هاني ناصر خضيرقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة370

تبريد وتكييفصباحيعلي حميد هادي طعمةقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة371

تبريد وتكييفصباحيمنتظر سالم ابراهيم محمدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة372

تبريد وتكييفصباحيعلي فاضل معن راضيقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة373

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيسيف عامر شايع ياسينقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة374
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االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيبرزان عبدالرضا عبدالعباس كبانقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة375

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائياحمد عقيل رحيم عبدهللاقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة376

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمنتظر سعد محمد داغرقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة البصرة377

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزينب محمد عبدالزهرة تامولقسم الموادكلية الهندسةجامعة البصرة378

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيفاطمة محمد الرزاق عيدان سيالويقسم الموادكلية الهندسةجامعة البصرة379

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزهراء خالد عبداللطيف محمدقسم الموادكلية الهندسةجامعة البصرة380

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيموسى طالب قاسم عذبيقسم الموادكلية الهندسةجامعة البصرة381

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيفاطمة عبدالكريم غضبان سلطانقسم الموادكلية الهندسةجامعة البصرة382

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمصطفى ذياب صباح ذيابقسم الموادكلية الهندسةجامعة البصرة383

أنظمة الحاسباتصباحيحسين عصام مالك خضيرقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة البصرة384

أنظمة الحاسباتصباحيحوراء احمد عبداللطيف ياسينقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة البصرة385

أنظمة الحاسباتصباحينور ناجي احمد ناصرقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة البصرة386

أنظمة الحاسباتصباحيحسين علي عبدالحسين حمدقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة البصرة387

أنظمة الحاسباتصباحينور ماجد خليل عبودقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة البصرة388

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعالوي عوفي زاير منسيقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة البصرة389

أنظمة الحاسباتصباحيكرار كاظم فرهود ادحيجقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة البصرة390

تقنيات التمريض/التمريضصباحيعرفات كاظم نصار صيهودعامكلية التمريضجامعة البصرة391

ادارة الموادصباحيجيهان حبيب حزام عبدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة392

ادارة الموادصباحيزينب عياد حسن خضيرقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة393

ادارة المكتبصباحييسرى ابراهيم خلف رحيمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة394

ادارة الموادصباحيدعاء محمد سمير عبد عليقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة395

ادارة الموادصباحيزهراء لؤي شريف حسنقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة396

ادارة المكتبصباحيراشد جالل محمد فالحقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة397

ادارة الموادصباحيانوار قاسم حسين جاسمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة398

ادارة الموادصباحيعذراء جاسب شذر منصورقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة399

ادارة المكتبصباحيرسل عيسى جاسم محمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة400

ادارة المكتبصباحيمصطفى احمد مطر يوسفقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة401

ادارة الموادصباحيساجدة غيث محمد حسن يسرقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة402

ادارة المكتبصباحيفاطمة باسم عبدالقادر داخلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة403

ادارة الموادصباحيبراء حيدر وليد رزوقيقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة404

ادارة المكتبصباحيعلياء عبدالكريم جاسم محمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة405

ادارة المكتبمسائياحالم شاوي عيسى عبدالسيدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة406

ادارة المكتبمسائيبشرى عبدالخالق عبدالكريم راضيقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة407

تقنيات المحاسبةصباحيهناء عبدالرحمن ناصر سالمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة408
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تقنيات المحاسبةصباحيابو الحسن علي ياسر يوسفقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة409

تقنيات المحاسبةصباحيعلي هاني كاظم خلفقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة410

تقنيات المحاسبةصباحيعبدالرضا شهاب احمد محمد عليقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة411

تقنيات المحاسبةصباحيكاظم جواد فلفل عبدالرزاققسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة412

تقنيات المحاسبةصباحيحسين حاتم حمدان نعيمهقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة413

تقنيات المحاسبةصباحيتبارك ناظم زبين مختاضقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة414

تقنيات المحاسبةمسائيجهاد كاظم سرحان طعمةقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة415

ادارة المكتبصباحيفاطمة رعد محسن جايانقسم نظم المعلومات االداريةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة416

ادارة المكتبصباحيعلي عالء يعقوب اسماعيلقسم نظم المعلومات االداريةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة417

ادارة الموادصباحيايات عبدالكريم قاسم مسلمقسم نظم المعلومات االداريةكلية االدارة واالقتصادجامعة البصرة418

رسمصباحياالء نوفل سلطان يوسفقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة419

الخط والزخرفةصباحيرسل عبدالرضا محسن حميدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة420

رسمصباحيمريم علي كامل حسنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة421

الخزفصباحيمحمد بالل منير محمودقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة422

النحتصباحيشهد عادل كريم شمخيقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة423

رسمصباحيمؤمل معيبد خلف راشدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة424

الخط والزخرفةصباحيمحمد حيدر ناصر مهديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة425

النحتصباحيعلي حسين علي محسنقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة426

الفنون الموسيقيةصباحيكرار عالء عبدالمنعم عبدالنبيقسم الموسيقىكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة427

اخراج/السينماصباحيعلي رحيم عبد الزهره محمدقسم الفنون السمعية والمرئيةكلية الفنون الجميلةجامعة البصرة428

صيدلةصباحينور ماهر طه حموديعامكلية الصيدلةجامعة الموصل429

صيدلةصباحياميمه علي صالح عبدهللاعامكلية الصيدلةجامعة الموصل430

صيدلةصباحيحاجم نشوان حامد اسعدعامكلية الصيدلةجامعة الموصل431

صيدلةصباحيمنهل طه ويس صالحعامكلية الصيدلةجامعة الموصل432

صيدلةصباحيفاطمه احمد يونس ذنونعامكلية الصيدلةجامعة الموصل433

صيدلةصباحيهدى عقيل محمد حسينعامكلية الصيدلةجامعة الموصل434

صيدلةصباحيعلي عبد حردان رشيدعامكلية الصيدلةجامعة الموصل435

صيدلةصباحيتبارك محمد عبدالقادر جرجيسعامكلية الصيدلةجامعة الموصل436

صيدلةصباحيوليد خالد درويش اسماعيلعامكلية الصيدلةجامعة الموصل437

صيدلةصباحيحمزه سليمان احمد سليمانعامكلية الصيدلةجامعة الموصل438

صيدلةصباحيتبارك طارق يونس محجوبعامكلية الصيدلةجامعة الموصل439

صيدلةصباحيعائشه نوفل انور عبدهللاعامكلية الصيدلةجامعة الموصل440

صيدلةصباحيمنار فاضل محمد حسينعامكلية الصيدلةجامعة الموصل441

بناء وإنشاءاتصباحيهرمز ابراهيم هرمز اوراهاقسم العمارةكلية الهندسةجامعة الموصل442

13



2023-2022االوائل من المعاهد للسنة الدراسية % 10نتائج القبول لقناة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

   دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

    قسم الحاسبة االلكترونية

التخصصنوع الدراسةاالسمالقسمالكليةالجامعةت

رسم بالحاسوبصباحيميشو عرب سعيد عيدوقسم العمارةكلية الهندسةجامعة الموصل443

رسم بالحاسوبصباحيمصطفى ادم عمر شهابقسم العمارةكلية الهندسةجامعة الموصل444

تقنيات المساحة/المساحةصباحيريان محمد معيوف صلبيقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل445

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمحمد لقمان محمد مصطفىقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل446

تقنيات المساحة/المساحةصباحيايهاب حمد محمد ناصرقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل447

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحينداء محمود قاسم محمدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل448

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمهند مزعل علي أمينقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل449

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحيزينب نكتل محسن حسينقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل450

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحيامنة ثائر ابراهيم قاسمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل451

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحينبأ محمد فوزي شهاب احمدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الموصل452

قوى كهربائيةصباحيهياف عليوي عزاره ذيابقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل453

االلكترونيكصباحينوفه قاسم محمد وهبقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل454

االلكترونيكصباحييوسف نضال ناظم مصطفىقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل455

شبكات كهربائيةصباحيسارة لقمان هاشم محمدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل456

شبكات كهربائيةصباحيحسام سالم عبدهللا حسنقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل457

قوى كهربائيةصباحيمروة حجي عبدهللا زلفيقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل458

قوى كهربائيةصباحيهشام فاضل اسماعيل ابراهيمقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل459

القياس والسيطرةصباحيسالم سعد سالم ياسينقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل460

قوى كهربائيةصباحينور الدين رائد سالم شريفقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل461

قوى كهربائيةصباحيشاهين عماد جمال عثمانقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل462

قوى كهربائيةصباحيمحمد احمد جمعة محمدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل463

قوى كهربائيةصباحيمريم محمد نذير يوسفقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل464

قوى كهربائيةصباحيعلي محمد شاكر محمودقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الموصل465

تقنيات الحاسباتصباحيمحمد عبدهللا جميل صالحقسم الحاسوبكلية الهندسةجامعة الموصل466

سياراتصباحيزهير عماد عبدالوهاب عزالدينقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الموصل467

سياراتصباحيطارق ناظم عويد عليقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الموصل468

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحيزينب علي عصام جاسمقسم السدود والموارد المائيةكلية الهندسةجامعة الموصل469

النفط واإلنتاج والقياسات الحقليةصباحيفرح قتيبة عبدالرزاق شهابقسم النفط والتكريركلية هندسة النفط والتعدينجامعة الموصل470

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمد عبدالملك رجب يوسفقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل471

تقنيات انظمة الحاسوبصباحياسراء مزاحم طه احمدقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل472

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيابراهيم نكتل عزيز عمرانقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل473

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيدعاء قادر عبدالعزيز سليمانقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل474

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعمر محمود خليل محمدقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل475

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحكم خليل حسين رجبقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل476
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تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعباس فاضل محمد نورقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل477

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيانفال رعد احمد سليمقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل478

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيفرح موفق عبدهللا فتاحقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل479

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعمر سعد علي حسينقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الموصل480

تقنيات االدارة القانونيةصباحيايه شعالن مال هللا محمودعامكلية الحقوقجامعة الموصل481

تقنيات االدارة القانونيةصباحيعبدالرحمن عبدهللا خضر عبوعامكلية الحقوقجامعة الموصل482

تقنيات االدارة القانونيةصباحياسراء محمود احمد رجبعامكلية الحقوقجامعة الموصل483

تقنيات االدارة القانونيةصباحياحمد عواد عبدهللا فتحيعامكلية الحقوقجامعة الموصل484

تقنيات االدارة القانونيةصباحيسجى فرحان موسى خضرعامكلية الحقوقجامعة الموصل485

تقنيات االدارة القانونيةصباحيحسن علي عبدهللا قدوريعامكلية الحقوقجامعة الموصل486

تقنيات التمريض/التمريضصباحيلمى غسان ناظم جرجيسعامكلية التمريضجامعة الموصل487

إنتاج حيوانيصباحيزينة طه محمد شهابقسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعة والغاباتجامعة الموصل488

ادارة المكتبصباحينشوان فتحي عليج محمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل489

ادارة المكتبصباحيمروة حازم محمد عليقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل490

ادارة الموادصباحيمحمد بسام ابراهيم عبودقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل491

ادارة المكتبصباحيمريم علي حسن محمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل492

ادارة الموادصباحينسرين عبد ذنون يونسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل493

ادارة المكتبصباحيفاتن عبدهللا حكمت حميدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل494

ادارة المكتبصباحيعلي محمد محمود يونسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل495

ادارة الموادصباحيمروة طارق محسن عبدالحميدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل496

ادارة المكتبصباحيعزيز خضر علي محمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل497

ادارة المكتبصباحيساره سعد مال هللا عباسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل498

ادارة المكتبصباحيدلفين نوزت محمد حسينقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل499

ادارة المكتبصباحيسميرة قتيبة محمد جالل خليلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل500

ادارة المكتبصباحيرندا محمود احمد خليلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل501

ادارة المكتبصباحياحمد عبد الجبار احمد يونسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل502

ادارة المكتبصباحيسوريان سالم سليمان معجونقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل503

ادارة المكتبمسائيرنين فارس سعدون سلطانقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل504

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيحنين طالب مالك عليقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل505

تقنيات المحاسبةصباحيزمن عصام ادريس محمدعليقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل506

تقنيات المحاسبةصباحياية محمد صديق مجيدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل507

تقنيات المحاسبةصباحينشوان موسى بكر خلفقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل508

تقنيات المحاسبةمسائيبنان رياض مهدي صالحقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل509

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيرغد حارث غانم هاديقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة الموصل510
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تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيرحمة سعد سعيد عبودقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابجامعة الموصل511

تقنيات المعلومات والمكتباتصباحياالء جمال ادريس عبدقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابجامعة الموصل512

تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيشهد جاسم محمد صالحقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابجامعة الموصل513

تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيتهاني محمد منيف مباركقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابجامعة الموصل514

تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيزينب عمار اديب طهقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابجامعة الموصل515

تقنيات المعلومات والمكتباتصباحيايه محمد فتحي ذنونقسم المعلومات وتقنيات المعرفةكلية اآلدابجامعة الموصل516

تقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحيمحمد فراس فائز سعيدقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة الموصل517

تقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحييوسف ريان جاسم حماديقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة الموصل518

تقنيات السياحة وادارة الفنادقصباحيمريم عامر شمعون موسىقسم الدراسات الفندقيةكلية العلوم السياحيةجامعة الموصل519

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيجيهان كاميران عبدالرزاق خضرقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل520

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيرحمة راكان عبدالغني عونقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل521

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيرؤى جمال عبد حسينقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل522

اخراج/الفنون المسرحيةصباحييوسف رضوان شاكر محمودقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل523

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيحسن طه محي الدين حسينقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل524

رسمصباحيفهد خالد نافع عبدهللاقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل525

رسمصباحيحنين فارس يوسف سلمانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل526

رسمصباحيعبدهللا حازم صالح خلفقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل527

رسمصباحيزهراء سعيد محمد سعيدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل528

رسمصباحيمصطفى احمد خلف صالحقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل529

الفنون الموسيقيةصباحيسرى حسين عزالدين حيدرقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل530

الخط والزخرفةصباحيظفر وسيم زهير يونسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل531

الخط والزخرفةصباحياية وسيم زهير يونسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل532

الخط والزخرفةصباحيامنة عمر احمد محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل533

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيهيلين فارس اسماعيل خليلقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل534

الخزفصباحيوسن هاشم احمد حسونقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل535

الفنون الموسيقيةصباحيصديق عمار صديق عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل536

الخزفصباحيعثمان عبدهللا مصطفى عبدهللاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل537

الخط والزخرفةصباحيمحمود نجيب حامد غزالقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل538

الخط والزخرفةصباحيهشام عبد السالم عبدهللا محمودقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل539

الخط والزخرفةصباحيعبدالرحمن خالد نافع عبدهللاقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل540

الخط والزخرفةصباحيمحمد ثامر فتحي احمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل541

الفنون الموسيقيةصباحيبكر مصعب محمود يوسفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل542

الخزفصباحييونس ياسر ابراهيم صالحقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل543

الخط والزخرفةصباحيعلي ناثر عبد المنعم فاضلقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل544
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الفنون الموسيقيةصباحياية رضوان احمد حموديقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة الموصل545

قوى كهربائيةصباحيبنين رحيم علي شاهينقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية546

التقنيات الكهربائيةصباحيايه امير حسين وفرقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية547

المصاعد والرافعاتصباحيسلمان داود سلمان محمودقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية548

قوى كهربائيةصباحياحمد صاحب مصطفى سبعقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية549

قوى كهربائيةصباحيمحمد كامل دريح عاصفقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية550

قوى كهربائيةصباحيبنين نعمة خفيف حسينقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية551

قوى كهربائيةصباحيامينه قيس مال هللا قدوريقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية552

قوى كهربائيةمسائيحسن جعفر حسن عليقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية553

قوى كهربائيةمسائيفاهم عبداالمير غريب عباسقسم الكهرباءالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية554

التقنيات االلكترونيةصباحيعباس جبار عبد الزهرة عباسقسم االلكترونيكالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية555

التقنيات االلكترونيةصباحيمحمد جبار محسن موزانقسم االلكترونيكالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية556

التقنيات االلكترونيةصباحيمحمد علي قحطان بريسمقسم االلكترونيكالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية557

التقنيات االلكترونيةصباحيطه كفاح عزيز حسنقسم االلكترونيكالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية558

التقنيات االلكترونيةصباحيمرتضى عبد المهدي عبد االمير عليقسم االلكترونيكالهندسة الكهربائيةالجامعة التكنولوجية559

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياحمد نعمه حسن لطيفقسم الميكاترونكس واالنسان االليهندسة السيطرة والنظمالجامعة التكنولوجية560

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيحسين احمد وحيد كريمقسم الميكانيك العامالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجية561

الميكانيكصباحيحسين علي نعمة علكقسم الميكانيك العامالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجية562

تبريد وتكييفصباحيعباس محمد حسين جودةقسم التكييف والتجميدالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجية563

تبريد وتكييفصباحيمحمد رضا احمد صالحقسم التكييف والتجميدالهندسة الميكانيكيةالجامعة التكنولوجية564

النفط واإلنتاج والقياسات الحقليةصباحيفاطمة سالم عبداالمير زاجيقسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفطالهندسة الكيميائيةالجامعة التكنولوجية565

انظمة الهواتف الذكية/التقنيات االلكترونيةصباحياحمد بشير خضير صالحقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية566

التراسلصباحيمصطفى احمد فؤاد جوادقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية567

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيمحمد ماجد عودة فليحقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية568

االلكترونيكصباحيعبدالرحمن محمد عبد الحافظ مصطفىقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية569

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيرويدة احمد ابراهيم مخلفقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية570

تقنيات االلكترونيات الجويةصباحينريمان قيس خليل اسماعيلقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية571

االلكترونيكصباحيمها رشيد عبدهللا عيدانقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية572

االلكترونيكصباحينور حيدر عبدالرحيم اسماعيلقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية573

االلكترونيكصباحيتبارك عمار محمد عبدقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية574

انظمة الهواتف الذكية/التقنيات االلكترونيةصباحياماني علي سعيد بصلقسم االلكترونيات البصريةهندسة الليزر وااللكترونيات البصريةالجامعة التكنولوجية575

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيهيثم زيد تركي محسنقسم المواد العامهندسة الموادالجامعة التكنولوجية576

اللحام الغازي والكهربائيصباحيكرار فيصل كعيم جميدقسم المواد البوليمرية والبتروكيمياويةهندسة الموادالجامعة التكنولوجية577

اللحام الغازي والكهربائيصباحيسالم منذر دحام سالمقسم المواد البوليمرية والبتروكيمياويةهندسة الموادالجامعة التكنولوجية578
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قوى كهربائيةصباحيسجى عادل صباح سلمانقسم نظم االتصاالت الالسلكيةهندسة االتصاالتالجامعة التكنولوجية581
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البداالتصباحيحسن هاشم عباس مهديقسم نظم االتصاالت الضوئيةهندسة االتصاالتالجامعة التكنولوجية585

قوى كهربائيةصباحيمصطفى عبدالحسن عبدالواحد محسنقسم نظم االتصاالت الضوئيةهندسة االتصاالتالجامعة التكنولوجية586
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النفط واإلنتاج والقياسات الحقليةصباحيهبة عباس ثجيل عيسىقسم تكنولوجيا النفطهندسة تكنولوجيا النفطالجامعة التكنولوجية589

بناء وإنشاءاتصباحيعلي عبدالحسن نيروز سلمانقسم بناء وادارة مشاريعقسم الهندسة المدنيةالجامعة التكنولوجية590

التقنيات الكهربائيةصباحيقتيبة سندان جاسم سندانقسم الهندسة الكهروميكانيكيةهندسة الكهروميكانيكالجامعة التكنولوجية591

توليد الطاقة/تقنيات ميكانيك القدرةصباحيسجاد جبار غاوي سهيلقسم الهندسة الكهروميكانيكيةهندسة الكهروميكانيكالجامعة التكنولوجية592

الطاقة المتجددةصباحيبراء سعدون كيطان جيادقسم الطاقة والطاقات المتجددةهندسة الكهروميكانيكالجامعة التكنولوجية593

أجهزة طبيةصباحيحسين حمودي عبد الصاحب حسانقسم االجهزة الطبية الحياتيةهندسة الطب الحياتيالجامعة التكنولوجية594

صيدلةصباحياديان تقي جودي عبدالكاظمعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة595

صيدلةصباحيمرتضى سالم زيالة حمزةعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة596

صيدلةصباحيمحمد اسيل مسلم قاسمعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة597

صيدلةصباحيكرار جواد خضير ايراهيمعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة598

صيدلةصباحيعلي حسين عبدزيد عبيسعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة599

صيدلةصباحيفاطمة احمد فاضل عباسعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة600

صيدلةصباحينرجس حسين رخيل حميديعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة601

صيدلةصباحيزهراء وحيد حسن عيدانعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة602

صيدلةصباحيعلي عبدالواحد طاهر كزارعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة603

صيدلةصباحيحيدر جواد كاظم عبدعامكلية الصيدلةجامعة الكوفة604

انشاء طرقصباحيحسين نعمة جبر مشكورقسم العمارةكلية الهندسةجامعة الكوفة605

انشاء طرقصباحيمرتضى عيسى غازي جبرقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الكوفة606

بناء وإنشاءاتصباحينور عالء عبد الكريم صالحقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الكوفة607

تقنيات المساحة/المساحةصباحيكرار رياض صباح لفتهقسم المدنيكلية الهندسةجامعة الكوفة608

كهرباءصباحيفاخر جاسم فرحان بطاحقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الكوفة609

التقنيات االلكترونيةصباحيسجاد علي جواد مهديقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الكوفة610

التقنيات االلكترونية واالتصاالتصباحيابراهيم محمد مجيد احمدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الكوفة611

شبكات كهربائيةصباحيزينب فاضل صالح ياسينقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الكوفة612
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قوى كهربائيةصباحيجواد احمد يعقوب حسنقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الكوفة613

شبكات كهربائيةصباحيفؤاد كريم جودة عسكرقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الكوفة614

قوى كهربائيةصباحيحسين سالم جساب الويقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة الكوفة615

الشبكات الهاتفيةصباحيناهض عادي رباط سلوميقسم االلكترون واالتصاالتكلية الهندسةجامعة الكوفة616

الشبكات الهاتفيةصباحيصفاء حمزة ازناد جاسمقسم االلكترون واالتصاالتكلية الهندسةجامعة الكوفة617

التقنيات االلكترونية واالتصاالتصباحيأمير مهدي طاهر هاديقسم االلكترون واالتصاالتكلية الهندسةجامعة الكوفة618

التقنيات االلكترونية واالتصاالتصباحيرسل عدي ستوري عكارقسم االلكترون واالتصاالتكلية الهندسةجامعة الكوفة619

سياراتصباحيحيدر قيس جبير محمدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الكوفة620

تبريد وتكييفصباحيسيف جواد شجر حماديقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الكوفة621

تبريد وتكييفصباحيمريم سجاد شالكة تايهقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الكوفة622

تشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحيعبد هللا عباس بعيوي محيسنقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الكوفة623

تشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحيعباس احمد كريم إسماعيلقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة الكوفة624

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمنتجب سرمد علي حسينقسم الموادكلية الهندسةجامعة الكوفة625

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد علي هادي علوانقسم الموادكلية الهندسةجامعة الكوفة626

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمود حسن احمد حسينقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الكوفة627

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيأسماء عبد الرضا عبد مجهولقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الكوفة628

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيبنين حيدر بديوي محمدقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الكوفة629

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيسماح صالح حسن حسونقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الكوفة630

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيفاطمة الزهراء صالح مهدي جاسمقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الكوفة631

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيعباس حيدر سالم عطيةقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الكوفة632

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيفدك باسم خضر عبيدقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الكوفة633

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيرقية محمد نعمة عبد الرزاققسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة الكوفة634

ادارة قانونيةصباحيأمير باسم جبار عبد العباسعامكلية القانونجامعة الكوفة635

تقنيات االدارة القانونيةصباحيغفران شاكر عبد الشهيد محمودعامكلية القانونجامعة الكوفة636

تقنيات االدارة القانونيةصباحيفرقان علي محمد سعد عبودعامكلية القانونجامعة الكوفة637

تقنيات االدارة القانونيةصباحيهبة هللا حسن محسن مهديعامكلية القانونجامعة الكوفة638

تقنيات االدارة القانونيةصباحيصفاء رحيم لطيف عليويعامكلية القانونجامعة الكوفة639

تقنيات االدارة القانونيةصباحيفرقان كريم كاظم خضرعامكلية القانونجامعة الكوفة640

تقنيات االدارة القانونيةصباحيحسين سعدي عمران خضرعامكلية القانونجامعة الكوفة641

تقنيات االدارة القانونيةصباحيمالك منير تركي عبد نورعامكلية القانونجامعة الكوفة642

إنتاج نباتيصباحيمحمد سعد عبدالعباس بزونقسم وقاية النباتكلية الزراعةجامعة الكوفة643

إنتاج حيوانيصباحيشهد ادريس يوسف وهيبقسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة الكوفة644

إنتاج حيوانيصباحيبنين رزاق حسن داودقسم االنتاج الحيوانيكلية الزراعةجامعة الكوفة645

تقنيات المحاسبةصباحيتبارك جواد كاظم عبدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة الكوفة646
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صيدلةصباحينوروز لقمان عبدهللا كريمعامكلية الصيدلةجامعة تكريت651

صيدلةصباحيرحمه جالل ابراهيم محمدعامكلية الصيدلةجامعة تكريت652

صيدلةصباحيسوزان سعيد محمد طهعامكلية الصيدلةجامعة تكريت653

صيدلةصباحينور نشأت احمد محمودعامكلية الصيدلةجامعة تكريت654

صيدلةصباحيفاطمه رمضان محي الدين بارانيعامكلية الصيدلةجامعة تكريت655

صيدلةصباحيجاسم محمد مريس محمودعامكلية الصيدلةجامعة تكريت656

صيدلةصباحيهدى فؤاد عثمان احمدعامكلية الصيدلةجامعة تكريت657

تقنيات المساحة/المساحةصباحيطيبة نهاد صباح عبدالقهارقسم المدنيكلية الهندسةجامعة تكريت658

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمحمد خالد محمد جاسمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة تكريت659

تقنيات المساحة/المساحةصباحيزينب فيصل رشيد قادرقسم المدنيكلية الهندسةجامعة تكريت660

رسم بالحاسوبصباحيرحاب مهند رفيق حسينقسم المدنيكلية الهندسةجامعة تكريت661

انشاء طرقصباحيحنان احمد حميد محمدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة تكريت662

التقنيات االلكترونيةصباحيبيداء اشرف كامل صالحقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت663

التقنيات االلكترونيةصباحياحالم حامد سرحان حلوقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت664

قوى كهربائيةصباحيحمزة نعمان ارحيم مصطفىقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت665

االلكترونيكصباحيسارة حبيب علي مزيعلقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت666

التقنيات االلكترونيةصباحيضحى حمدي فياض مرزوكقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت667

التقنيات االلكترونيةصباحيسارة محمد خيرهللا محمودقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت668

قوى كهربائيةصباحيمحمد حمدي يادكار سلمانقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت669

التقنيات االلكترونيةصباحيبنين صالح حتروش شحاذةقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت670

التقنيات االلكترونيةصباحياطياف فوزي رميض عبدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت671

التقنيات االلكترونيةصباحيعبدالخالق حميد مجيد علوانقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة تكريت672

الميكانيكصباحيسبأ شوكت حميد جاسمقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة تكريت673

الميكانيكصباحيحسام كمال طايس محمودقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة تكريت674

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياركان برهان حمود حسنقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة تكريت675

تشغيل وحدات صناعيةصباحيحسين يعقوب جمعه محمدقسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة تكريت676

تشغيل وحدات صناعيةصباحيهديل احمد خلف منصورقسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة تكريت677

تشغيل وحدات صناعيةصباحياسراء اياد خليل عبدهللاقسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة تكريت678

صناعات كيمياويةصباحيلونار البيرت يوخنا زياقسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة تكريت679

صناعات كيمياويةصباحيسارة مقداد عبدالقادر ناصرقسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة تكريت680
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صناعات كيمياويةصباحيمريم علي عبد جرادقسم الكيمياويكلية الهندسةجامعة تكريت681

االلكترونيكصباحياسراء شهاب احمد محمدقسم الكهربائيةالشرقاط/كلية الهندسةجامعة تكريت682

االلكترونيكصباحيرينا اياد بطرس عيسىقسم الكهربائيةالشرقاط/كلية الهندسةجامعة تكريت683

التقنيات االلكترونيةصباحيمريم جالل فرج صالحقسم الكهربائيةالشرقاط/كلية الهندسةجامعة تكريت684

التقنيات االلكترونيةصباحيريام باسم عبدهللا محمودقسم الكهربائيةالشرقاط/كلية الهندسةجامعة تكريت685

قوى كهربائيةصباحيايوب عبد محمد احمدقسم الكهربائيةالشرقاط/كلية الهندسةجامعة تكريت686

قوى كهربائيةصباحيقصي احمد زعيان عبدقسم الكهربائيةالشرقاط/كلية الهندسةجامعة تكريت687

الميكانيكمسائيعامر يوسف مهيدي صالحقسم الميكانيكيةالشرقاط/كلية الهندسةجامعة تكريت688

النفط واإلنتاج والقياسات الحقليةصباحيقتيبة يعقوب يوسف امينقسم هندسة تكرير النفط والغازكلية هندسة العمليات النفطيةجامعة تكريت689

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيابراهيم الياس خضر جمعهقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة تكريت690

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيغفران غانم يحيى محمدقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة تكريت691

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيوليد خالد نوري عبدهللاقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة تكريت692

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيفاتن زياد محمد عليقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة تكريت693

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيهبه احمد سالم صالحقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة تكريت694

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيزينب صبحي يونس مصطفىقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة تكريت695

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيهدى صادق علي يونسقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة تكريت696

ادارة قانونيةصباحيرؤى رياض محمود غضبانعامكلية الحقوقجامعة تكريت697

ادارة قانونيةصباحيحسام ابراهيم احمد ابراهيمعامكلية الحقوقجامعة تكريت698

ادارة قانونيةصباحيماريا ساجد عبدالنبي خلفعامكلية الحقوقجامعة تكريت699

ادارة قانونيةصباحيفاطمة صفاء علي عبدعامكلية الحقوقجامعة تكريت700

ادارة قانونيةصباحيهناء احمد عباس صالحعامكلية الحقوقجامعة تكريت701

ادارة قانونيةصباحيرويدة فرحان حميد طهعامكلية الحقوقجامعة تكريت702

ادارة قانونيةصباحييوسف عويد حسين حماديعامكلية الحقوقجامعة تكريت703

ادارة قانونيةصباحياماني علي عدنان مطرعامكلية الحقوقجامعة تكريت704

ادارة قانونيةصباحيطلحة مخلص احمد عبدربهعامكلية الحقوقجامعة تكريت705

ادارة قانونيةصباحيامنة مزهر محمد منصورعامكلية الحقوقجامعة تكريت706

ادارة قانونيةصباحيافراح سامي داود احمدعامكلية الحقوقجامعة تكريت707

ادارة قانونيةصباحيعبدالقادر منير عبدالرزاق شهابعامكلية الحقوقجامعة تكريت708

ادارة قانونيةصباحيحنين مقداد محمد ارحيمعامكلية الحقوقجامعة تكريت709

ادارة قانونيةصباحيضحى مرتضى كامل حمديعامكلية الحقوقجامعة تكريت710

تقنيات المحاسبةصباحيرقية سلمان مجيد حبيبقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت711

تقنيات المحاسبةصباحياحمد صالح مولود سلمانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت712

تقنيات المحاسبةصباحيعمر غازي فيصل ابراهيمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت713

تقنيات المحاسبةصباحيامنة سفيان ثابت محمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت714

21



2023-2022االوائل من المعاهد للسنة الدراسية % 10نتائج القبول لقناة  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

   دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

    قسم الحاسبة االلكترونية

التخصصنوع الدراسةاالسمالقسمالكليةالجامعةت

تقنيات المحاسبةصباحيحنان عدنان صديق سليمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت715

تقنيات المحاسبةصباحيمحمد احمد كريم عبدالرحمنقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت716

تقنيات المحاسبةصباحيوداد فالح عبدالهادي صالحقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت717

تقنيات المحاسبةصباحيشيماء جاسم محمد جبلقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت718

تقنيات المحاسبةصباحيشهد خميس دخيل حسنقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت719

تقنيات المحاسبةصباحيهيفاء علي خورشيد خلفقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت720

تقنيات المحاسبةصباحيعلي جاسم محمد حميدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت721

تقنيات المحاسبةصباحيطيبه عبدالستار خلف عبودقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت722

تقنيات المحاسبةصباحيمصطفى هايس عواد حسنقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت723

تقنيات المحاسبةمسائيرفعة حكمت رجب جاسمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة تكريت724

صيدلةصباحيفاطمة فاضل حمزة عبيدعامكلية الصيدلةجامعة القادسية725

صيدلةصباحيغفران قاسم نايل عبدعامكلية الصيدلةجامعة القادسية726

صيدلةصباحيسرى مشتاق كاظم صاحبعامكلية الصيدلةجامعة القادسية727

صيدلةصباحينسرين عبدالسيد عيدان عبودعامكلية الصيدلةجامعة القادسية728

صيدلةصباحيطه محمد عبدهللا حسنعامكلية الصيدلةجامعة القادسية729

تشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحياستبرق هادي فرج عجيلقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة القادسية730

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحينور حسين عبد محمدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة القادسية731

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياسيل صالح حاكم عبد هللاقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة القادسية732

تشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحيكاظم فرج كريم عبد العباسقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة القادسية733

الميكانيكصباحيمؤمل محمد قاسم عليقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة القادسية734

الميكانيكصباحيحسين حيدر حاتم عبد هللاقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة القادسية735

سياراتصباحيحامد شاكر عبد زيد زغيرقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة القادسية736

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيكاظم جواد تايه علوانقسم الموادكلية الهندسةجامعة القادسية737

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيكرار عباس مطلك خلفقسم الموادكلية الهندسةجامعة القادسية738

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمنير حسن درب هولةقسم الموادكلية الهندسةجامعة القادسية739

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي محمد ياسين خضيرقسم الموادكلية الهندسةجامعة القادسية740

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمحمد داخل حسين محمدقسم الموادكلية الهندسةجامعة القادسية741

ادارة الموادصباحيعباس جميل حمزه عبد الزهرهقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية742

ادارة الموادصباحيمريم سعيد حسان عاجلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية743

ادارة الموادصباحيسارة عباس جبار خزيقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية744

ادارة الموادصباحيسجى عبد هللا يوسف نجمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية745

ادارة الموادصباحيرقية مظلوم جميل علوانقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية746

ادارة الموادصباحيرقية عبد الرحيم زبين مونسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية747

ادارة الموادصباحيلمياء كريم خنجر ضاجرقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية748
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ادارة الموادصباحيسجاد احسان علي كريمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية749

ادارة الموادصباحيعبد هللا حسين علي خليفهقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية750

ادارة الموادصباحيهيبت جالل حمزة كريمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية751

ادارة الموادصباحيزهراء عماد مطشر مسلمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية752

ادارة الموادصباحيذو الفقار سجاد عوض عبد الخضرقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية753

ادارة الموادصباحيرواء جاسم محمد برهانقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية754

ادارة الموادصباحيايات عودة كاظم عيدانقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية755

تقنيات المحاسبةصباحيعلياء ثامر زهير سلطانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية756

تقنيات المحاسبةصباحيحيدر كاظم جواد كريمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية757

تقنيات المحاسبةصباحيشهد جاسم محمد جوادقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية758

تقنيات المحاسبةصباحيفاطمة عبد الغفار عبد الجبار كاظمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية759

تقنيات المحاسبةصباحيهبه صباح حمزة عاجلقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية760

تقنيات المحاسبةصباحيتبارك عبد العباس محمد عبد الجبارقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية761

تقنيات المحاسبةصباحيمحمد رائد جبوري وحيدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية762

تقنيات المحاسبةصباحينورس علي يوسف مشكورقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية763

تقنيات المحاسبةصباحيزهراء علي عزيز كاظمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية764

تقنيات المحاسبةصباحيسجاد حيدر كاظم راضيقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية765

تقنيات المحاسبةصباحيماريا ظافر حسن علوانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية766

تقنيات المحاسبةصباحيمحمد جاسم صفر صويحقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية767

تقنيات المحاسبةصباحيساره محمود نياز كانيقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية768

تقنيات المحاسبةصباحيفاطمة سعدون كريم مجهولقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة القادسية769

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيبنين حسين صافي عليقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية770

اخراج/الفنون المسرحيةصباحياحمد قاسم وحيد حسنقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية771

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيعبد هللا نبيل محمد حسونقسم الفنون المسرحيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية772

رسمصباحيرحيق احمد شاكر كاظمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية773

الخط والزخرفةصباحيمرتضى قاسم محمد عمرانقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة القادسية774

بناء وإنشاءاتصباحيدموع صالح عيدان عليقسم المدنيكلية الهندسةجامعة االنبار775

قوى كهربائيةصباحياسراء عبدالكريم احمد مشعلقسم الكهربائيةكلية الهندسةجامعة االنبار776

قوى كهربائيةصباحيمصطفى حازم محرف نهارقسم الكهربائيةكلية الهندسةجامعة االنبار777

قوى كهربائيةصباحياسامة حسن محسن ثامرقسم الكهربائيةكلية الهندسةجامعة االنبار778

قوى كهربائيةصباحيصفا اسماعيل حسين عليقسم الكهربائيةكلية الهندسةجامعة االنبار779

سياراتصباحيفاتن سالم عبد حمادقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة االنبار780

تشغيل وحدات صناعيةصباحيفاطمة احمد طه هوبيقسم الكيميائية والبتروكيميائيةكلية الهندسةجامعة االنبار781

تشغيل وحدات صناعيةصباحيرحاب باسم احمد عوادقسم الكيميائية والبتروكيميائيةكلية الهندسةجامعة االنبار782
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تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحذيفة محمد براك محمدقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة االنبار784

تقنيات انظمة الحاسوبصباحياماني يونس جاجان يونسقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة االنبار785

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيهدى مهند ابراهيم صباحقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة االنبار786

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيفاطمة مختار حسين عبدهللاقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة االنبار787

تقنيات انظمة الحاسوبصباحييقين ناجي كريم محمدقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة االنبار788

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيهند صالح عيدان عليقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة االنبار789

ادارة قانونيةصباحيعمر سالم عبد محيسنقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة االنبار790

ادارة قانونيةصباحيزهراء نوري صبحي فرحانقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة االنبار791

ادارة قانونيةصباحيصابرين ذاكر نعمان سرسيحقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة االنبار792

ادارة قانونيةصباحيياسمين محمد احمد عليقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة االنبار793

ادارة قانونيةصباحيعبدالرحمن خالد جاسم حماديقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة االنبار794

ادارة قانونيةصباحيهبه احمد عدنان محمدقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة االنبار795

ادارة قانونيةصباحيهند باسم محمد عبدقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة االنبار796

ادارة قانونيةمسائيمنذر حامد محمد ياسينقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة االنبار797

ادارة المكتبصباحيامنه حمدي منصور حماديقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة االنبار798

ادارة الموادصباحينور احمد طه محمودقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة االنبار799

ادارة الموادصباحيعزالدين احمد طه محمودقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة االنبار800

تقنيات المحاسبةصباحيعمار احمد كاظم فرحانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة االنبار801

تقنيات المحاسبةصباحيزينب رباح هاشم عبدالرحيمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة االنبار802

تقنيات المحاسبةصباحيحنان حمود عباس عيسىقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة االنبار803

تقنيات المحاسبةصباحيدعاء ايوب عناد جاسمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة االنبار804

تقنيات المحاسبةصباحيريام محمد عبدهللا عفتانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة االنبار805

التقنيات الكهربائيةصباحيمصطفى محمد محي حيدرقسم الكهربائيةكلية الهندسةالجامعة العراقية806

قوى كهربائيةصباحيعباس فاضل عباس حنونقسم الكهربائيةكلية الهندسةالجامعة العراقية807

قوى كهربائيةصباحيحسين عدنان باقر محمودقسم الكهربائيةكلية الهندسةالجامعة العراقية808

التقنيات الكهربائيةصباحيمحمد اسماعيل خليل سلمانقسم الكهربائيةكلية الهندسةالجامعة العراقية809

ادارة المكتبصباحيرائد طاهر حسن بجايقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة العراقية810

إدارةصباحيرسل حسن سلمان عيدانقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة العراقية811

إدارةصباحياالء حسين فاضل عباسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادالجامعة العراقية812

تقنيات المحاسبةصباحيحمود حامد خليف مهاوشقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة العراقية813

تقنيات المحاسبةصباحيماهره حيدر حسن موسىقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة العراقية814

تقنيات المحاسبةصباحيايالف عثمان هاتف مجيدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادالجامعة العراقية815

البريد والخدمات المصرفيةصباحيمي جواد كاظم حمودقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادالجامعة العراقية816
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صيدلةصباحيفاطمة رحيم شاكر لفتهعامكلية الصيدلةجامعة بابل817

صيدلةصباحيصفا صباح رحيم مهديعامكلية الصيدلةجامعة بابل818

صيدلةصباحيشهد احمد هاشم حسنعامكلية الصيدلةجامعة بابل819

صيدلةصباحيزهراء كاظم عبود خليلعامكلية الصيدلةجامعة بابل820

صيدلةصباحيفاتن حيدر سلمان علوانعامكلية الصيدلةجامعة بابل821

صيدلةصباحيحنان جاسم محمد حومعامكلية الصيدلةجامعة بابل822

انشاء طرقصباحيمحمد سالم حميد حمزهقسم العمارةكلية الهندسةجامعة بابل823

بناء وإنشاءاتصباحيمروة حيدر محروس عباسقسم العمارةكلية الهندسةجامعة بابل824

انشاء طرقصباحيضحى موسى رياح عطيةقسم العمارةكلية الهندسةجامعة بابل825

تقنيات المساحة/المساحةصباحيزهراء عبد الحسين خليل بريهيقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بابل826

تقنيات المساحة/المساحةصباحيحيدر عالء دريب عبيدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة بابل827

التقنيات االلكترونيةصباحيحسن علي حبيب كنوشقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بابل828

التقنيات االلكترونيةصباحيمحمد تقي قاسم جواد حمودقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بابل829

التقنيات االلكترونيةصباحيزهراء خالد علي جاسمقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بابل830

التقنيات االلكترونيةصباحيزمن اياد عبيد مهديقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة بابل831

غزل ونسيجصباحيتبارك يحيى كاظم علوانقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بابل832

تشغيل وصيانة/تقنيات الميكانيكصباحيعلياء لفته عليوي عباسقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بابل833

غزل ونسيجصباحيزهراء وليد كامل شعيلقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بابل834

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيفاطمه صالح مهدي كاظمقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بابل835

تبريد وتكييفصباحيمهيمن عادل علي لطيفقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بابل836

تبريد وتكييفصباحيحسين سليم كريم حسينقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بابل837

تبريد وتكييفصباحيفاطمة ليث علي مهديقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة بابل838

أجهزة طبيةصباحيحسين فاهم حميد حاتمقسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة بابل839

أجهزة طبيةصباحيمحمد عمران موسى مجيدقسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة بابل840

أجهزة طبيةصباحيكرار حسن خرباط جيجانقسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة بابل841

أجهزة طبيةصباحيمحمد حسن سالم حمدقسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة بابل842

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيتبارك عبد الرزاق كاظم حمزهقسم الطاقةالمسيب/كلية الهندسةجامعة بابل843

سياراتصباحيعلي هروطا فضيل جوادقسم الطاقةالمسيب/كلية الهندسةجامعة بابل844

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيصفا مهدي صالح مهديقسم علوم الحاسوبكلية العلوم للبناتجامعة بابل845

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيفاطمه حيدر فاضل عليقسم علوم الحاسوبكلية العلوم للبناتجامعة بابل846

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحوراء عباس كاظم جارهللاقسم علوم الحاسوبكلية العلوم للبناتجامعة بابل847

تقنيات االدارة القانونيةصباحيمرتضى عماد عبيد سعودعامكلية القانونجامعة بابل848

تقنيات االدارة القانونيةصباحيمحمد عبد الرحيم فاضل جوادعامكلية القانونجامعة بابل849

تقنيات االدارة القانونيةصباحيمنتظر ستار كاظم فيصلعامكلية القانونجامعة بابل850
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تقنيات االدارة القانونيةصباحيبتول جواد كاظم محمد عليعامكلية القانونجامعة بابل851

تقنيات االدارة القانونيةصباحينور ياس خضر كاظمعامكلية القانونجامعة بابل852

ادارة الموادصباحيبنين مسعد محي حسنقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل853

ادارة المكتبصباحيانعام عبد هللا خميس مهديقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل854

ادارة الموادصباحيبتول طه حسن طهقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل855

ادارة الموادصباحيغدير احمد وحيد عبدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل856

ادارة الموادصباحيحيدر حسين ناجي عبدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل857

ادارة الموادصباحيدينا فارس عبد الكريم فليحقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل858

ادارة الموادصباحيانتظار زيد حمزه اسماعيلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل859

ادارة الموادصباحيهجران طالب حسين حمزهقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل860

تقنيات المحاسبةصباحياسراء حمزه مهدي عزيزقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل861

تقنيات المحاسبةصباحيبنين عامر حميد طهقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل862

تقنيات المحاسبةصباحيزهراء محمد فيصل مغيرقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل863

تقنيات المحاسبةصباحيحيدر علي سعد شاكرقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل864

تقنيات المحاسبةصباحيتبارك سعيد حسن لفتهقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل865

تقنيات المحاسبةصباحيفاطمه حسين عبيس كريمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل866

تقنيات المحاسبةصباحيعلي غالب عبدهللا عبدالمطلبقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة بابل867

الخط والزخرفةصباحينور الهدى حازم هادي مهديقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل868

الخط والزخرفةصباحيفرح علي كاظم عبد حميدانقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل869

تصميم طباعيصباحيبتول فالح حسن حسينقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل870

تصميم طباعيصباحيُدرة صائب سلمان محسنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل871

تصميم طباعيصباحيفاطمة احمد بخيت جاسمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل872

تصميم طباعيصباحيرسل حاكم عيدان علوانقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل873

تقنيات التصميم والتزيين المعماريصباحيمحسن باسم حميد عبدقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل874

تزيين معماريصباحيزهراء حازم فاضل شعالنقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل875

تصميم داخليصباحيمصطفى محمود شكر اسماعيلقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل876

تصميم طباعيصباحيمجتبى رائد عبد العباس جابرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل877

اقمشة/تصميم صناعيصباحيمصطفى محمد ياسين خضيرقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل878

تصميم طباعيمسائيمحمد جواد كاظم هاشمقسم التصميمكلية الفنون الجميلةجامعة بابل879

رسمصباحينور فالح حسن حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل880

رسمصباحيفاطمة سعد جليل جاسمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل881

اخراج/الفنون المسرحيةصباحيمصطفى عبدالهادي صاحب محمدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل882

رسمصباحيمصطفى احمد عبدالمحسن خلفقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل883

الخط والزخرفةصباحيمحمد خضير نعمة عويدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل884
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الخط والزخرفةصباحيعلي عبدالكريم كاظم حسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل885

اخراج/الفنون المسرحيةصباحيحسين عالء عبد عباسقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة بابل886

صيدلةصباحيامنه ليث شاكر جبوريعامكلية الصيدلةجامعة النهرين887

رسم بالحاسوبصباحيزينب محمد هندي هاشمقسم العمارةكلية الهندسةجامعة النهرين888

تقنيات المساحة/المساحةصباحيجنان ليث شاكر محمودقسم المدنيكلية الهندسةجامعة النهرين889

بناء وإنشاءاتصباحيهيثم خضير ضيع مصلحقسم المدنيكلية الهندسةجامعة النهرين890

بناء وإنشاءاتصباحيابراهيم محمد رشيد لطيفقسم المدنيكلية الهندسةجامعة النهرين891

التقنيات االلكترونيةصباحيياسر ناهض نايف عليقسم االلكترونية واالتصاالتكلية الهندسةجامعة النهرين892

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيكوثر قصي كامل عبدهللاقسم االلكترونية واالتصاالتكلية الهندسةجامعة النهرين893

االلكترونيكصباحييعقوب منعم عبداللطيف حمدقسم االلكترونية واالتصاالتكلية الهندسةجامعة النهرين894

االلكترونيكصباحيبالل محسن احمد سلمانقسم االلكترونية واالتصاالتكلية الهندسةجامعة النهرين895

تقنيات االدارة القانونيةصباحيضفاف اكرم نايف حسنعامكلية الحقوقجامعة النهرين896

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيبريهان باسم سلمان بريجقسم اقتصاديات ادارة المصارفكلية اقتصاديات االعمالجامعة النهرين897

تقنيات المحاسبةصباحيسمر حسن عطية منصورقسم الرقابة المحاسبية والماليةكلية اقتصاديات االعمالجامعة النهرين898

تقنيات المحاسبةصباحينور رعد لفته عبدهللاقسم الرقابة المحاسبية والماليةكلية اقتصاديات االعمالجامعة النهرين899

تقنيات المحاسبةصباحيرواسي سعد حسن محمدصالحقسم الرقابة المحاسبية والماليةكلية اقتصاديات االعمالجامعة النهرين900

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمحمد احمد حميد غيدانقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ديالى901

تقنيات المساحة/المساحةصباحيحسين ليث شاكر ابراهيمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ديالى902

تقنيات المساحة/المساحةصباحيوسناء قاسم رشيد مجيدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ديالى903

تقنيات المساحة/المساحةصباحياسيل قحطان ستار ابراهيمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ديالى904

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمحمد احمد داود عسكرقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ديالى905

قوى كهربائيةصباحيرسل علي فاضل عليقسم القدرة والمكائن الكهربائيةكلية الهندسةجامعة ديالى906

الطاقة المتجددةصباحياسراء بشير علي درويشقسم القدرة والمكائن الكهربائيةكلية الهندسةجامعة ديالى907

قوى كهربائيةصباحيانفال عدنان محمود حسينقسم القدرة والمكائن الكهربائيةكلية الهندسةجامعة ديالى908

الطاقة المتجددةصباحينوره خالد ابراهيم محمدقسم القدرة والمكائن الكهربائيةكلية الهندسةجامعة ديالى909

الطاقة المتجددةصباحيفاطمة وليد حسين خضرقسم القدرة والمكائن الكهربائيةكلية الهندسةجامعة ديالى910

قوى كهربائيةمسائيفاطمة محمد كامل عباسقسم القدرة والمكائن الكهربائيةكلية الهندسةجامعة ديالى911

التقنيات االلكترونيةصباحيمحمد احمد خلف عسكرقسم االتصاالتكلية الهندسةجامعة ديالى912

االلكترونيكصباحيفداء عبدالهادي حازم عبدهللاقسم االتصاالتكلية الهندسةجامعة ديالى913

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعبد الرحمن ياسين عبود ويسقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى914

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيمصطفى عادل زيدان خلفقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى915

تقنيات ميكانيك القدرةصباحياسامه محمد احمد محيسنقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى916

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيفاطمة عماد علي حسنقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى917

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيكرم علي حسين صيوانقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى918
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تبريد وتكييفمسائياحمد يوسف محمد عليقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى919

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمحمد قدوري ابراهيم جاسمقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى920

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيسامر يونس عبد السالم عبد المجيدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى921

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمروان شنيف عبد حيدرقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ديالى922

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيزبيده عمار ثامر هاديقسم الموادكلية الهندسةجامعة ديالى923

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيزينب هاشم جاسم ابراهيمقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى924

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيزهراء حافظ محمد منصورقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى925

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيمصطفى اياد اسماعيل غفورقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى926

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحيدر احمد فارس خيونقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى927

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحمدية عاصي موسى مرادقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى928

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيمحمد حسين كديمي عليقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى929

تقنيات انظمة الحاسوبصباحياحمد ابراهيم هاشم محمودقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى930

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيحسين عبدالكريم كرحوت كيطانقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى931

تقنيات انظمة الحاسوبصباحينبأ عالء عزيز طعمهقسم الحاسوبكلية العلومجامعة ديالى932

إدارةصباحيسارة محمد علي عباسقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى933

إدارةصباحياحمد واثق عبدالجبار خضيرقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى934

إدارةصباحيعلياء سالم سبع كشاشقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى935

إدارةصباحيدعاء علي قادر محمودقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى936

إدارةصباحيحوراء هاني جريز جوادقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى937

إدارةصباحيحسين سامي حسوني عباسقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى938

إدارةصباحياخالص عبدالرحمن جواد كاظمقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى939

إدارةصباحييوسف موسى احمد ابراهيمقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى940

إدارةصباحيفاطمة محمد ابراهيم عبدالرضاقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى941

تقنيات المحاسبةصباحيعبير خالد صالح عوادقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى942

تقنيات المحاسبةصباحيزينب محمد ماهود مهيهيقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى943

تقنيات المحاسبةصباحيديانا خالد عبدعلي زيدانقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى944

تقنيات المحاسبةصباحيزينب اسماعيل ابراهيم حسينقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى945

تقنيات المحاسبةصباحيرانيا رعد عدنان عليقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى946

تقنيات المحاسبةصباحيضحى حسن علي ياسينقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى947

تقنيات المحاسبةصباحيشيماء مهدي مؤمن سيدقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة ديالى948

اخراجصباحيرغد سعد عبد الرزاق رشيدقسم الفنون السينمائية والتلفزيونيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى949

رسمصباحيرقية خالد وليد شهابقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى950

رسمصباحيعزالدين رعد اكرم محمدقسم الفنون التشكيليةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى951

الفنون الموسيقيةصباحيفاطمة سعد فرحان خصافقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى952
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الخط والزخرفةصباحيتبارك يونس يوسف اسماعيلقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى953

تمثيل/الفنون المسرحيةصباحيزمن عامر محسن عليقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى954

الفنون الموسيقيةصباحيصبا مثنى احمد حميدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى955

الخط والزخرفةصباحيعلي راسم محمد عبد الحسينقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة ديالى956

صيدلةصباحيمريم عبدالرزاق عبدالمحمد محمدحسنعامكلية الصيدلةجامعة كربالء957

صيدلةصباحيزينب باسم عباس نعمةعامكلية الصيدلةجامعة كربالء958

صيدلةصباحيشكران قاسم حيذور هدامعامكلية الصيدلةجامعة كربالء959

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحيزينب نبيل محمد حسينقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كربالء960

تقنيات المساحة/المساحةصباحيزهراء نعمه بخيت عباديقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كربالء961

بناء وإنشاءاتصباحيعلي عبد الزهره عبيد حسينقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كربالء962

بناء وإنشاءاتصباحيحسين عباس مراد دهيمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كربالء963

كهرباءصباحيذكاء جاسب سحيله عبدقسم الكهرباء وااللكترونيككلية الهندسةجامعة كربالء964

قوى كهربائيةصباحياسراء علي عبد الجبار شمخيقسم الكهرباء وااللكترونيككلية الهندسةجامعة كربالء965

كهرباءصباحيمهيمن حسين عزيز واليقسم الكهرباء وااللكترونيككلية الهندسةجامعة كربالء966

كهرباءصباحيمصطفى خيون عيدان جاليقسم الكهرباء وااللكترونيككلية الهندسةجامعة كربالء967

قوى كهربائيةصباحيحسن مخلد عبد عليقسم الكهرباء وااللكترونيككلية الهندسةجامعة كربالء968

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيحنين حسين عوفي عبدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كربالء969

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيغدير جاسم هيجل جابرقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كربالء970

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمنتظر حسين عوفي عبدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كربالء971

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيكرار جاسم موسى عباسقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كربالء972

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزهراء عدنان عبد االمير خضيرقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كربالء973

أجهزة طبيةصباحيابراهيم خالد ابراهيم حمدقسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة كربالء974

أجهزة طبيةصباحيسارة هالل عبد عليويقسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة كربالء975

أجهزة طبيةصباحيزهراء عبد الستار دواي موسىقسم الطب الحياتيكلية الهندسةجامعة كربالء976

البتروكيمياوياتصباحيرضا جواد كاظم صخيقسم النفطكلية الهندسةجامعة كربالء977

تقنيات انظمة الحاسوبصباحينور الهدى منصور شريف ناهيقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كربالء978

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيفاطمه عباس عيسى حسنقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كربالء979

تقنيات االدارة القانونيةصباحيضي يحيى كاظم خليلعامكلية القانونجامعة كربالء980

االسعاف الفوري/االسعافات االوليةصباحيليث حمزة اسماعيل حسنعامكلية التمريضجامعة كربالء981

تقنيات التمريض/التمريضمسائيحسن سالم عبدهللا محمدعامكلية التمريضجامعة كربالء982

تقنيات التمريض/التمريضمسائيرزان عبدالعظيم شهاب احمدعامكلية التمريضجامعة كربالء983

ادارة المكتبصباحيرقيه نعيم فياض عبيدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء984

ادارة المكتبصباحياحمد عالوي حمزه وسافقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء985

ادارة الموادصباحيحسن داخل كاظم زغيرقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء986
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ادارة الموادصباحيختام فيصل حسوني مشكورقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء987

ادارة المكتبصباحيضياء احمد لطيف عالويقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء988

ادارة المكتبصباحيصادق جواد كاظم حمزةقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء989

ادارة المكتبصباحيعال علي محسن عبد الرضاقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء990

البريد والخدمات المصرفيةصباحيليلى عبدالحسن عكاب كاظمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء991

تقنيات المحاسبةصباحيفاطمه هاشم عبد الجبار هاشمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء992

تقنيات المحاسبةصباحيزهراء شاكر سوادي غديرقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء993

تقنيات المحاسبةصباحيميعاد احمد عليوي ناصرقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء994

تقنيات المحاسبةصباحياحمد شاكر حسين بريسمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء995

تقنيات المحاسبةصباحيايات جاسم محمد مجيدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء996

تقنيات المحاسبةصباحيزينب احمد حميد شنورقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء997

تقنيات المحاسبةصباحيانفال رزاق كاظم محمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة كربالء998

إرشاد سياحيصباحينجاح جميل شريف فرهودقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة كربالء999

إرشاد سياحيصباحيمريم كريم عويز طاللقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة كربالء1000

إرشاد سياحيصباحيايه عايد مهدي عبدقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة كربالء1001

إرشاد سياحيصباحيزهراء محمد هادي متعبقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة كربالء1002

إرشاد سياحيصباحيمريم قاسم راضي كاظمقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة كربالء1003

إرشاد سياحيصباحيبنين رائد جهيد داوودقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة كربالء1004

إرشاد سياحيصباحيكوثر علي صالح طالبقسم الدراسات السياحيةكلية العلوم السياحيةجامعة كربالء1005

صيدلةصباحيمصطفى نعيم راضي نديويعامكلية الصيدلةجامعة ذي قار1006

(التقنيات المدنية)مدني صباحيقسمه سوادي مكطوف عليقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ذي قار1007

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحيفاطمة محمد عابر حسينقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ذي قار1008

تقنيات المساحة/المساحةصباحيسنية سوادي مكطوف عليقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ذي قار1009

الري والبزل/تقنيات الموارد المائيةصباحيرسل سالم غني سليمانقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ذي قار1010

بناء وإنشاءاتصباحيبتول علي محيسن مصعبقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ذي قار1011

(التقنيات المدنية)مدني صباحينجالء خلف جويد كاظمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ذي قار1012

قوى كهربائيةصباحييقين جليل حسين سواديقسم الكهربائية وااللكترونيةكلية الهندسةجامعة ذي قار1013

قوى كهربائيةصباحيهاجر خلف علي عسكرقسم الكهربائية وااللكترونيةكلية الهندسةجامعة ذي قار1014

قوى كهربائيةصباحيمصطفى علي خلف جاسمقسم الكهربائية وااللكترونيةكلية الهندسةجامعة ذي قار1015

شبكات كهربائيةصباحيحيدر علي رمل خويلدقسم الكهربائية وااللكترونيةكلية الهندسةجامعة ذي قار1016

شبكات كهربائيةصباحياحمد عبدالحسين خلف رحيمهقسم الكهربائية وااللكترونيةكلية الهندسةجامعة ذي قار1017

قوى كهربائيةصباحيمحمد خالد جميل ناصرقسم الكهربائية وااللكترونيةكلية الهندسةجامعة ذي قار1018

شبكات كهربائيةصباحيزينب صباح زيد عبدهللاقسم الكهربائية وااللكترونيةكلية الهندسةجامعة ذي قار1019

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيفاطمه حميد برزان منصورقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار1020
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االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي صالح جاسم ماضيقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار1021

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمصطفى رياض غالب رهيشقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار1022

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيحسين علي وارد عيدانقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار1023

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياحمد جبار قصي خافورقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار1024

سياراتصباحيفاطمة حسين خضير واليقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار1025

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيوالء خلف جويد كاظمقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار1026

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزينب حمزه عليوي محمدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة ذي قار1027

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيجمانه حسين جمعه كريمقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة ذي قار1028

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيزينب جواد كاظم صوينقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب والرياضياتجامعة ذي قار1029

ادارة الموادصباحينهاد صبري حسن جويدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة ذي قار1030

تقنيات المحاسبةصباحيكوثر علي حسين نثروقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة ذي قار1031

تقنيات المحاسبةصباحيابرار جابر عزيز كزارقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة ذي قار1032

صيدلةصباحيبشير ناجح جاسم محمدعامكلية الصيدلةجامعة كركوك1033

صيدلةصباحيهديل نزهان ابراهيم احمدعامكلية الصيدلةجامعة كركوك1034

صيدلةصباحيايمان نورالدين محمد احمدعامكلية الصيدلةجامعة كركوك1035

صيدلةصباحيمحمد عيدان اسعد خالدعامكلية الصيدلةجامعة كركوك1036

صيدلةصباحيساره يوسف خلف محمودعامكلية الصيدلةجامعة كركوك1037

صيدلةصباحيرنا عبدهللا محمد صالحعامكلية الصيدلةجامعة كركوك1038

صيدلةصباحيجميله عدنان خضر وليعامكلية الصيدلةجامعة كركوك1039

صيدلةصباحينبأ عباس جبار جهادعامكلية الصيدلةجامعة كركوك1040

بناء وإنشاءاتصباحيمحمد علي عباس ابراهيمقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كركوك1041

انشاء طرقصباحياسراء محمد جاسم محمدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كركوك1042

رسم بالحاسوبصباحيتبارك رسول عبد زيدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كركوك1043

انشاء طرقصباحيعبدالغفور تركي شهاب احمدقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كركوك1044

رسم بالحاسوبصباحيعبدهللا احمد عبدهللا وهبقسم المدنيكلية الهندسةجامعة كركوك1045

االلكترونيكصباحياحمد نجاة محمد مباركقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1046

قوى كهربائيةصباحيعمر ستار مولود شكورقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1047

قوى كهربائيةصباحيالحكم ابراهيم منشد فدعوسقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1048

االلكترونيكصباحيعبدهللا محمد عبدالواحد صالحقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1049

االلكترونيكصباحياسراء جاسم محمد سليمقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1050

قوى كهربائيةصباحيزين العابدين علي مهدي ساقيقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1051

قوى كهربائيةصباحيهاجر صالح بردان سليمانقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1052

التقنيات الكهربائيةصباحيعبدالعزيز محمد حسين عالويقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1053

قوى كهربائيةمسائيفارس حمود فياض محمدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة كركوك1054
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تبريد وتكييفصباحياحمد عماد صابر حسنقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك1055

تبريد وتكييفصباحيمصطفى محمد سعيد احمدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك1056

تبريد وتكييفصباحياحمد رفعت ستار قادرقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك1057

تبريد وتكييفصباحيفاطمة محمد عواد فياضقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك1058

تبريد وتكييفصباحيتيموجين ياوز نجات عبدالحميدقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك1059

تبريد وتكييفصباحينبأ خليل حسين عليقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك1060

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحييونس مصطفى علي مصطفىقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك1061

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيفاطمة علي احمد شهابقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة كركوك1062

تقنيات انظمة الحاسوبصباحينورسان محمد نجم عبدهللاقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كركوك1063

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيسدرة عبدالسميع محمد نور امينقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كركوك1064

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيزينب احمد محمد غريبقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كركوك1065

تقنيات انظمة الحاسوبصباحياسماء مال هللا جاسم محمد جرجيسقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كركوك1066

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيرسل عبدالجواد تقي سلطانقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كركوك1067

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيجاوان سيروان شوكت رشيدقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كركوك1068

تقنيات انظمة الحاسوبصباحيأيه جليل ابراهيم شكورقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة كركوك1069

تقنيات االدارة القانونيةصباحيوسيلة احمد جاسم حسنقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1070

تقنيات االدارة القانونيةصباحيمريم حسين امين مرادقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1071

تقنيات االدارة القانونيةصباحيالرا وميض يوسف يعقوبقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1072

تقنيات االدارة القانونيةصباحيسارة عبدهللا حنوش محمدقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1073

تقنيات االدارة القانونيةصباحينوره صالح ثابت ابراهيمقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1074

تقنيات االدارة القانونيةصباحيمنشد ابراهيم منشد فدعوسقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1075

تقنيات االدارة القانونيةصباحيمحمد هيثم احمد خلفقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1076

تقنيات االدارة القانونيةصباحيمنتهى محمد معيدي مذكورقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1077

تقنيات االدارة القانونيةصباحيميالد ابراهيم عبدهللا شابيقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1078

تقنيات االدارة القانونيةصباحينبأ روكان خضير عبدهللاقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1079

تقنيات االدارة القانونيةصباحياسن عثمان محمود محمدقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1080

تقنيات االدارة القانونيةصباحيزينب ماجد حاتم ابراهيمقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1081

تقنيات االدارة القانونيةصباحيعمر نزار عبدالخالق مهديقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1082

تقنيات االدارة القانونيةصباحيزهراء عامر رحمن اسماعيلقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1083

تقنيات االدارة القانونيةمسائيبتول سرحد حسن محمودقسم القانونكلية القانون والعلوم السياسيةجامعة كركوك1084

تسويقصباحيمحمد مصطفى احمد حسينقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1085

تسويقصباحياسماء حسين فاضل محمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1086

ادارة الموادصباحياسراء جمعة علي مجيدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1087

ادارة الموادصباحياحمد اسماعيل حسن محمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1088
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ادارة الموادصباحيمرتضى نوري احمد عباسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1089

ادارة الموادصباحيهبة عيسى خضر عدوانقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1090

ادارة الموادصباحيبرهم ئاسو حسين رضاقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1091

ادارة الموادصباحيواجدة عبدهللا صالح عبدهللاقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1092

ادارة الموادصباحيمينا محمد قيصر اسماعيلقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1093

تسويقصباحيايمان عباس رضا حسنقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1094

تسويقصباحيرحمه نبيل هاشم نوريقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1095

تسويقصباحيرؤيا صباح كامل مظلومقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1096

تقنيات المحاسبةصباحيايالف فارس حسين سليمانقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1097

تقنيات المحاسبةصباحيفاطمة ايوب صالح الدين محي الدينقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1098

تقنيات المحاسبةمسائيشيالن كريم سليمان محمدقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1099

تقنيات المحاسبةمسائيبيان محمد صديق حمزةقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1100

تقنيات المحاسبةمسائيعبدهللا عبدالحميد كريم لطيفقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة كركوك1101

بناء وإنشاءاتصباحيحسن علي حسون حسنقسم المدنيكلية الهندسةجامعة واسط1102

بناء وإنشاءاتصباحيقاسم محمد جبار عجيلقسم المدنيكلية الهندسةجامعة واسط1103

بناء وإنشاءاتصباحيحسن شنان عبد الواحد فليحقسم المدنيكلية الهندسةجامعة واسط1104

بناء وإنشاءاتصباحيخولة جبار عطا ساهيقسم المدنيكلية الهندسةجامعة واسط1105

تقنيات المساحة/المساحةصباحيفاطمه احمد حسن شهابقسم المدنيكلية الهندسةجامعة واسط1106

تقنيات المساحة/المساحةصباحيحيدر علي جواد حسينقسم المدنيكلية الهندسةجامعة واسط1107

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمحمد حاتم جاسم محيلقسم المدنيكلية الهندسةجامعة واسط1108

الطاقة المتجددةصباحيمسلم عقيل محمد هويديقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1109

الطاقة المتجددةصباحيسجاد سلمان عطا علوانقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1110

الطاقة المتجددةصباحيعصام عبد علي رسن عبدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1111

الطاقة المتجددةصباحييوسف شاكر زغير حسنقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1112

قوى كهربائيةصباحيحسن سعدون شهد موسىقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1113

قوى كهربائيةصباحيوسام شاكر حميد خليلقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1114

قوى كهربائيةصباحيمحسن قاسم دخيل سعيدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1115

قوى كهربائيةمسائيمحمد عبد الرحيم سلمان داودقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1116

قوى كهربائيةمسائيفرقد داود يوسف حامدقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1117

قوى كهربائيةمسائيمهند حامد ثامر جاسمقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1118

قوى كهربائيةمسائيرؤى جبار مهدي داودقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة واسط1119

تقنيات ميكانيك القدرةصباحياحمد جابر والي سواكقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1120

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيمقدم عبد الجبار ابراهيم حنتوشقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1121

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيمرتضى جبار عبود كايمقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1122
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تقنيات ميكانيك القدرةصباحياحمد صكر مغير فرجقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1123

تقنيات ميكانيك القدرةصباحينبأ حمود عداي عيالقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1124

تقنيات ميكانيك القدرةصباحيرباب جبار يعقوب عذابقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1125

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيرقيه مهدي حامد طرفهقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1126

تبريد وتكييفصباحيعباس احمد حسن مسلمقسم الميكانيككلية الهندسةجامعة واسط1127

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيرقيه مسلم عبد النبي مجيدقسم التحليالت المرضيةكلية العلومجامعة واسط1128

أنظمة الحاسباتصباحيعلي مازن عدنان موتانقسم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلوماتجامعة واسط1129

ادارة الموادصباحيحسين عامر حسين عبدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1130

ادارة الموادصباحيمحمد مضر عبد الرحمن عليقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1131

ادارة الموادصباحياثير عبد محمد مانعقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1132

ادارة الموادصباحيامنه نصيف جاسم حسينقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1133

ادارة الموادصباحيتبارك وليد كاظم محمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1134

ادارة الموادصباحيايمان جبار عبد خلفقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1135

ادارة الموادصباحيغيداء فاروق حطاب ياسينقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1136

تقنيات المحاسبةصباحيسهاد حسن كاطع فالحقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1137

تقنيات المحاسبةصباحيحسن شناوة بكال سلمانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1138

تقنيات المحاسبةصباحياحمد جاسم كاطع عودةقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1139

تقنيات المحاسبةصباحينور صالح عبد المهدي عباسقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1140

تقنيات المحاسبةصباحيحيدر شاكر كشيش زويدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1141

تقنيات المحاسبةصباحيزهراء نصير طاهر راشدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1142

تقنيات المحاسبةصباحيزينب حيدر جواد كاظمقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1143

تقنيات المحاسبةصباحيتبارك حمود حسين ربيعقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1144

تقنيات المحاسبةمسائيام البنين صبار راهي راضيقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة واسط1145

الخط والزخرفةصباحيزهراء جاسم حسون هاشميقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط1146

رسمصباحيكاظم غالي حسن سعدقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط1147

الخط والزخرفةصباحيمعتز محسن لطيف شويلقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط1148

الخط والزخرفةصباحيكرار حيدر محمد هاشمقسم التربية الفنيةكلية الفنون الجميلةجامعة واسط1149

تقنيات المساحة/المساحةصباحينور الهدى اسعد زوير عبد هللاقسم المدنيكلية الهندسةجامعة ميسان1150

قوى كهربائيةصباحيمحمد هادي حاتم كاطعقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة ميسان1151

االلكترونيكصباحينور الهدى رشدي عبد الصاحب داغرقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة ميسان1152

قوى كهربائيةصباحيسيناء حسون نايف فنيطلقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة ميسان1153

قوى كهربائيةصباحينوره مزهر عباس عليقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة ميسان1154

قوى كهربائيةصباحيمحمد ميثم حمزة عباسقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة ميسان1155

قوى كهربائيةصباحينستعين عالوي ظهيري عنادقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة ميسان1156
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شبكات كهربائيةصباحييونس سالم ناصر شاتيقسم الكهرباءكلية الهندسةجامعة ميسان1157

ادارة الموادصباحيحوراء محمد خلف شبيبقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة ميسان1158

بناء وإنشاءاتصباحيملوك غالي عبد محمدقسم العمارةكلية الهندسةجامعة المثنى1159

بناء وإنشاءاتصباحيبتول كامل محمد بدرقسم العمارةكلية الهندسةجامعة المثنى1160

تقنيات المساحة/المساحةصباحيمرتضى حامد جبار شيحانقسم المدنيكلية الهندسةجامعة المثنى1161

بناء وإنشاءاتصباحيجعفر خضير سوادي متعبقسم المدنيكلية الهندسةجامعة المثنى1162

تقنيات المساحة/المساحةصباحيايناس نعمه محمد مايوسقسم المدنيكلية الهندسةجامعة المثنى1163

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحياحمد كريم أمسير محمدقسم االتصاالت وااللكترونيككلية الهندسةجامعة المثنى1164

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيرقيه خالد كاظم حسنقسم االتصاالت وااللكترونيككلية الهندسةجامعة المثنى1165

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتصباحيمنار نزار ابراهيم داخلقسم االتصاالت وااللكترونيككلية الهندسةجامعة المثنى1166

تقنيات المحاسبةصباحيانور شاكر عاشور راضيقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1167

تقنيات المحاسبةصباحيانتظار هادي رحيم محمدقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1168

تقنيات المحاسبةصباحيرغد خالد كريم عليقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1169

تقنيات المحاسبةصباحيمريم ستار علي غريبقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1170

تقنيات المحاسبةصباحيزهراء حسن رحيم عودةقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1171

تقنيات المحاسبةصباحيحسنين علي باقر حسينقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1172

تقنيات المحاسبةصباحياسماء عزيز غثيث غركانقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1173

تقنيات المحاسبةصباحيميعاد جبار نزال حلوزقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1174

تقنيات المحاسبةصباحياحمد علي ديبس داودقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1175

تقنيات المحاسبةصباحيساره حيدر عبود ناصرقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1176

تقنيات المحاسبةمسائيعلي سامي نبهار مناعقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1177

تقنيات المحاسبةمسائيعهود محي عراط طرفهقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1178

تقنيات المحاسبةصباحيانعام سامي هادي مهديقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1179

تقنيات المحاسبةصباحياسماء حمزه جاسم حمدقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1180

تقنيات المحاسبةصباحيزهراء محمد خضير وناسقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1181

تقنيات المحاسبةصباحيامنه فاضل عبد هللا جبارقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1182

تقنيات المحاسبةصباحيدموع فالح حسن هسصارقسم العلوم المالية والمصرفيةكلية االدارة واالقتصادجامعة المثنى1183

الميكانيكصباحيطالل خالد عبدالعزيز لطيفقسم الكهروميكانيكيةكلية الهندسةجامعة سامراء1184

الميكانيكصباحيمحمد محمود ياسين عبودقسم الكهروميكانيكيةكلية الهندسةجامعة سامراء1185

قوى كهربائيةصباحيحازم غالب ابراهيم حسنقسم الكهروميكانيكيةكلية الهندسةجامعة سامراء1186

تقنيات المحاسبةصباحيمريم مجيد رشيد عطاهللقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة سامراء1187

تقنيات المحاسبةصباحياساور ابراهيم بدر محمدقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة سامراء1188

تقنيات المحاسبةصباحيشهد عبود حسن سلمانقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة سامراء1189

تقنيات المحاسبةمسائيفاطمة كامل ابراهيم عليقسم االقتصادكلية االدارة واالقتصادجامعة سامراء1190
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ادارة الموادصباحيرسل طالب جميل بردانقسم االدارة العامةكلية االدارة واالقتصادجامعة سومر1191

صيدلةصباحيرغد نايف عبودي حسنعامكلية الصيدلةجامعة نينوى1192

صيدلةصباحيشيماء ابراهيم علي احمدعامكلية الصيدلةجامعة نينوى1193

صيدلةصباحيمصطفى لؤي حمد حسنعامكلية الصيدلةجامعة نينوى1194

صيدلةصباحيرحمة ثامر محمود احمدعامكلية الصيدلةجامعة نينوى1195

صيدلةصباحيبراء عادل مزعل محمدعامكلية الصيدلةجامعة نينوى1196

االلكترونيكصباحيبروا سروان عمر شاسوارقسم االلكترونيككلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى1197

تقنيات الحاسباتصباحيمنتظر حسن علي عباسقسم الحاسوب والمعلوماتيةكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى1198

تقنيات الحاسباتصباحيمروة حسين محمد يحيىقسم الحاسوب والمعلوماتيةكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى1199

االلكترونيكصباحييقين غسان غانم محمودقسم االتصاالتكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى1200

االلكترونيكصباحيزكريا ياسر خيرالدين محمد شريفقسم االتصاالتكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى1201

االلكترونيكمسائيرعد سالم قاسم يحيىقسم االتصاالتكلية هندسة االلكترونياتجامعة نينوى1202

ادارة قانونيةصباحيعبير مخلف سطام مواشعامكلية القانونجامعة الفلوجة1203

ادارة قانونيةصباحيسجى عادل صبار داودعامكلية القانونجامعة الفلوجة1204

ادارة المكتبصباحيطيبة صباح عبدهللا محيسنقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الفلوجة1205

ادارة المكتبصباحيبراءة اسماعيل عبداللطيف عبدالمجيدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الفلوجة1206

ادارة المكتبصباحياستبرق اسماعيل عبداللطيف عبدالمجيدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الفلوجة1207

ادارة المكتبصباحيليث احمد ابراهيم احمدقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الفلوجة1208

ادارة الموادصباحيهبه حميد عبود جاسمقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الفلوجة1209

صيدلةصباحيتبارك علي موسى جابرعامكلية الصيدلةجامعة جابر بن حيان الطبية1210

صيدلةصباحيحنين احمد سالم شايلعامكلية الصيدلةجامعة جابر بن حيان الطبية1211

صيدلةصباحيخديجة الكبرى جعفر خيري غانمعامكلية الصيدلةجامعة جابر بن حيان الطبية1212

صيدلةصباحيغفران بهاء عبدالكاظم ترفعامكلية الصيدلةجامعة جابر بن حيان الطبية1213

تشغيل وحدات صناعيةصباحيسجاد اسعد عبدالواحد خشنقسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفطكلية هندسة النفط والغازجامعة البصرة للنفط والغاز1214

تشغيل وحدات صناعيةصباحيمسلم علي ناصر خضيرقسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفطكلية هندسة النفط والغازجامعة البصرة للنفط والغاز1215

تشغيل وحدات صناعيةصباحيبنين عبداالمير عبدهللا احمدقسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفطكلية هندسة النفط والغازجامعة البصرة للنفط والغاز1216

تشغيل وحدات صناعيةصباحيمصطفى موفق فخري ذنونقسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفطكلية هندسة النفط والغازجامعة البصرة للنفط والغاز1217

تشغيل وحدات صناعيةصباحيآمنه قحطان حازم جاسمقسم الهندسة الكيميائية وتكرير النفطكلية هندسة النفط والغازجامعة البصرة للنفط والغاز1218

ادارة الموادصباحينريمان عدنان عنتر يونسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الحمدانية1219

ادارة الموادصباحيانمار اركان ادريس بيوسقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصادجامعة الحمدانية1220

تقنيات المحاسبةصباحيعذراء رافائيل نمرود رفوقسم المحاسبةكلية االدارة واالقتصادجامعة الحمدانية1221

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيعبدالحميد محمد عفاش اخليفقسم تقنيات المختبرات الطبيةكركوك/الكلية التقنية الصحية والطبيةالجامعة التقنية الشمالية1222

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيمصطفى رعد خلف جاسمقسم تقنيات المختبرات الطبيةكركوك/الكلية التقنية الصحية والطبيةالجامعة التقنية الشمالية1223

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيزهراء محمدصالح حسن عليقسم تقنيات المختبرات الطبيةكركوك/الكلية التقنية الصحية والطبيةالجامعة التقنية الشمالية1224
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تقنيات المختبرات الطبيةصباحياحمد ليث عوني قاسمقسم تقنيات المختبرات الطبيةكركوك/الكلية التقنية الصحية والطبيةالجامعة التقنية الشمالية1225

تقنيات الحاسباتصباحياوس نشأت صديق بشيرقسم هندسة تقنيات الحاسوبالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1226

تقنيات الحاسباتصباحياحمد خالد عصمت مال هللاقسم هندسة تقنيات الحاسوبالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1227

تقنيات الحاسباتصباحيعائده سليمان جردو ادوقسم هندسة تقنيات الحاسوبالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1228

تبريد وتكييفصباحيعبدهللا عبدالستار حبش حسينقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1229

تبريد وتكييفصباحيعلي حميد احمد محيسنقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1230

تبريد وتكييفصباحيهشام اديب مصطفى سليمقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1231

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعبدالرحمن فتحي احمد محمدقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1232

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيزيد عمار احمد محمودقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1233

تبريد وتكييفصباحيياسر رائد حامد محمودقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1234

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيعمار خضر عبدهللا احميديقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1235

أجهزة طبيةصباحياحمد حسون احمد عبدهللاقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1236

أجهزة طبيةصباحيكنعان علي احمد بكرقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1237

أجهزة طبيةصباحيوهاب الدين فارس حازم ثامرقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1238

أجهزة طبيةصباحيشيالن محمود محمد طهقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1239

أجهزة طبيةصباحيرسل يونس عبدهللا احمدقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1240

أجهزة طبيةصباحيسوزان كمال رشيد بابيروقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1241

التقنيات الكهربائيةصباحيعبدالواحد عبدهللا موسى حمديقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1242

قوى كهربائيةصباحيعلي حسين هلوش عبدقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1243

قوى كهربائيةصباحيعبدالعزيز مالك عبدالعزيز عبد الرحمنقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1244

قوى كهربائيةصباحيمحمد حامد محمد اسماعيلقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1245

شبكات كهربائيةصباحيليث حسن محمد عبدهللاقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1246

شبكات كهربائيةصباحيبسام طارق اسماعيل حسنقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1247

القياس والسيطرةصباحيخليل ابراهيم عبدهللا موسىقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1248

بناء وإنشاءاتصباحيعبدهللا يوسف سالم محمدقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتالموصل/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1249

تقنيات الحاسباتصباحيحسن فخري حسن محمدقسم هندسة تقنيات الحاسوبكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1250

تبريد وتكييفصباحيموسى نافع خليل رشيدقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1251

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحياسراء محمود احمد محمدقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1252

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحينور صباح غالم حسنقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1253

تشغيل وحدات صناعيةصباحيسوزان محمد صالح قاسمقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1254

تشغيل وحدات صناعيةصباحيشهد صالح قاسم عبدهللاقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1255

تشغيل وحدات صناعيةصباحيريان صدقي جرجيس احمدقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1256

صناعات كيمياويةصباحينور وليد امين فتحيقسم هندسة تقنيات الوقود والطاقةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1257

االلكترونيكصباحيحسين سامي سالم محمدقسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1258
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االلكترونيكصباحينورا محمد سامي اسماعيلقسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1259

االلكترونيكصباحيجاك عادل نوح اوراهاقسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1260

االلكترونيكصباحيايمان سلمان حسن مخلفقسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1261

االلكترونيكمسائيمحمد اردال حسين عليقسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1262

تقنيات المساحة/المساحةصباحيعبدالرحمن غانم حازم طلبقسم هندسة تقنيات المساحةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1263

تقنيات المساحة/المساحةصباحيصهيب بشير درويش سليمانقسم هندسة تقنيات المساحةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1264

تقنيات المساحة/المساحةصباحياحمد نجدت محمد سلمانقسم هندسة تقنيات المساحةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1265

تقنيات المساحة/المساحةصباحياحمد رفعت حازم اسماعيلقسم هندسة تقنيات المساحةكركوك/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الشمالية1266

إنتاج نباتيصباحيعمار عباس جسام محمدقسم تقنيات االنتاج النباتيالموصل/الكلية التقنية الزراعيةالجامعة التقنية الشمالية1267

ادارة الموادصباحيبراء باسم حامد يونسقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1268

ادارة الموادصباحيدنيا نزار سعيد احمدقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1269

ادارة الموادصباحيفادية جاسم محمد هالل احمدقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1270

ادارة الموادصباحينور عزيز حسن حمدونقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1271

ادارة الموادصباحيهيفاء ابراهيم محمود مصطفىقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1272

ادارة الموادصباحييعقوب يوسف خدر طهقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1273

ادارة الموادصباحياسماء خالد حسن سليمانقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1274

ادارة الموادصباحيعمر مردان اسماعيل قاسمقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1275

ادارة الموادصباحياحمد صكر يونس سليمانقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1276

ادارة الموادصباحيدنيا مرشد حامد سعيدقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1277

ادارة الموادصباحيمؤيد الزم غانم فنديقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1278

ادارة المكتبمسائيافراح نائف سلطان صالحقسم تقنيات ادارة االعمالالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1279

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيفادية نشوان شاكر شاباقسم تقنيات المحاسبةالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1280

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيعهد محمد فتحي عبدالكريمقسم تقنيات المحاسبةالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1281

التقنيات المالية والمصرفيةصباحينجالء محمد فتحي عائدقسم تقنيات المحاسبةالموصل/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الشمالية1282

سياراتصباحياحمد سعد خزعل جابرقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1283

سياراتصباحيمحمد صادق سعد علي عبيدقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1284

سياراتصباحيمنتظر جاسب عبيد خضيرقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1285

سياراتصباحيعباس حيدر خضير عباسقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1286

قوى كهربائيةصباحيدينا رائد يوسف شاكرقسم هندسة تقنيات االتصاالتالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1287

االتصاالتصباحيبتول ميثم عبد ياسرقسم هندسة تقنيات االتصاالتالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1288

التقنيات االلكترونية واالتصاالتصباحيرقية عدي حاتم حسينقسم هندسة تقنيات االتصاالتالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1289

التقنيات االلكترونية واالتصاالتصباحيتبارك حيدر محمد حسينقسم هندسة تقنيات االتصاالتالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1290

التقنيات االلكترونية واالتصاالتصباحيعبد هللا كاظم نجم حسنقسم هندسة تقنيات االتصاالتالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1291

تقنيات الطيرانصباحيحسين علي عبد الزهرة عبدهللاقسم هندسة تقنيات الطيرانالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1292
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تقنيات الطيرانصباحيعبد هللا هاشم موسى جوادقسم هندسة تقنيات الطيرانالنجف/الكلية التقنية الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1293

قوى كهربائيةصباحيمهدي صالح جاسم محمدقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1294

قوى كهربائيةصباحيحيدر ليث عبد الرزاق محمودقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1295

قوى كهربائيةصباحيحيدر حسين كريم رحمانقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1296

قوى كهربائيةصباحيمهدي صالح فرج كريمقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1297

قوى كهربائيةصباحيمحمد جاسم محمد راضيقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1298

قوى كهربائيةمسائيحامد ريكان كريم بدرقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1299

قوى كهربائيةمسائيرائد سليمان عبدالهادي مصطفىقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1300

قوى كهربائيةمسائيوليد ابراهيم محمد خلفقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1301

رسم بالحاسوبصباحيسجى احمد صالح مهديقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1302

بناء وإنشاءاتصباحيحنين حليم عجيل ظاهرقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1303

بناء وإنشاءاتصباحياحمد سامي مخيف محمدقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1304

الميكانيكصباحيسلطان خالد خليف سعدونقسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1305

سياراتصباحيمقداد عامر محمد عصمانقسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1306

سياراتصباحيعالء مجيد حسين عليقسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرةالمسيب/الكلية التقنية االقسام الهندسيةجامعة الفرات االوسط التقنية1307

التربة واستصالح األراضيصباحيضحى احمد علي عذابقسم تقنيات التربة والمياهالمسيب/الكلية التقنية االقسام الزراعيةجامعة الفرات االوسط التقنية1308

ادارة الموادصباحيحسنين جواد عليوي جوادقسم تقنيات ادارة االعمالالكوفة/الكلية التقنية االداريةجامعة الفرات االوسط التقنية1309

ادارة الموادصباحيسكنه زايد خلف حسونيقسم تقنيات ادارة االعمالالكوفة/الكلية التقنية االداريةجامعة الفرات االوسط التقنية1310

ادارة الموادصباحيزكريا يحيى ايوب ياسينقسم تقنيات ادارة االعمالالكوفة/الكلية التقنية االداريةجامعة الفرات االوسط التقنية1311

ادارة الموادصباحينبأ حمزه عيدان موسىقسم تقنيات ادارة االعمالالكوفة/الكلية التقنية االداريةجامعة الفرات االوسط التقنية1312

ادارة الموادصباحيمحمدباقر صالح علوان فياضقسم تقنيات ادارة االعمالالكوفة/الكلية التقنية االداريةجامعة الفرات االوسط التقنية1313

ادارة الموادصباحيحنين سمير شناوه جمعهقسم تقنيات ادارة االعمالالكوفة/الكلية التقنية االداريةجامعة الفرات االوسط التقنية1314

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيسجاد فهد خالد سعيدقسم تقنيات المختبرات الطبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1315

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيايات نجم عبدهللا سميرقسم تقنيات المختبرات الطبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1316

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيايمن علي كاظم مرزهقسم تقنيات المختبرات الطبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1317

تحليالت مرضيةصباحينبأ خالد جمعه عيسىقسم تقنيات المختبرات الطبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1318

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيسجاد محمود جواد مهوسقسم تقنيات المختبرات الطبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1319

تقنيات المختبرات الطبيةصباحينور الهدى سلوم صالح عليقسم تقنيات المختبرات الطبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1320

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيشيماء محمد نايف عبيدقسم تقنيات المختبرات الطبيةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1321

صحة مجتمعصباحيامير غازي طلب عليقسم تقنيات صحة المجتمعبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1322

العالج الطبيعيصباحيتبارك حيدر علي جوادقسم تقنيات العالج الطبيعيبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1323

التأهيل الطبي فرع رعاية المعوقينصباحياحمد رعد جميل ذيابقسم تقنيات العالج الطبيعيبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1324

رعاية ذوي االحتياجات الخاصةصباحيمريم نبيل عبد الواحد جبارقسم تقنيات العالج الطبيعيبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1325

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحيفاطمة وليد قاسم سواديقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1326
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المعالجة الشعاعية/األشعةصباحينغم زهير فاضل محمدقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1327

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحيوسن هادي اسماعيل احمدقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1328

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحيخديجة هادي برهان حسينقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1329

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحيطيبة محمد رزاق كاظمقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1330

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحيرحاب محمد كاظم عبدقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1331

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحيايات احمد كريم عجيلقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1332

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحيحسين علي حسين خميسقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1333

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحياحمد باسم صالح قدوريقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1334

المعالجة الشعاعية/األشعةصباحيمروة رافع عبد هللا محمدقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1335

المعالجة الشعاعية/األشعةمسائياسراء عبدالكاظم راضي عامودقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1336

المعالجة الشعاعية/األشعةمسائياالء امجد ناصر ياسرقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1337

المعالجة الشعاعية/األشعةمسائينمارق سالم يونس صبيحقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1338

المعالجة الشعاعية/األشعةمسائيداليا عبدالكريم علوان كاظمقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1339

المعالجة الشعاعية/األشعةمسائيعبدهللا محمد عجه ال شنيعقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1340

المعالجة الشعاعية/األشعةمسائيمحمد ماهر ناوي شالكهقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1341

المعالجة الشعاعية/األشعةمسائيرسول محمود مجبل شريمطقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1342

المعالجة الشعاعية/األشعةمسائيمرتضى كريم حنيطه جسابقسم تقنيات االشعةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1343

التخديرصباحيمصطفى وعد محمد احمدقسم تقنيات التخديربغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1344

فحص البصرصباحينبأ رحمن حميد كاظمقسم التقنيات البصريةبغداد/كلية التقنيات الصحية والطبيةالجامعة التقنية الوسطى1345

أجهزة طبيةصباحيعلي عادل شاكر ناجيقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1346

أجهزة طبيةصباحيحيدر حمزه هادي موسىقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1347

أجهزة طبيةصباحيزين العابدين ماجد مكي عبد الحسنقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1348

أجهزة طبيةصباحيمحمد ميثم عبد االمير عبيدةقسم هندسة تقنيات االجهزة الطبيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1349

االلكترونيكصباحيمحمد هاشم لفته ناصرقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1350

قوى كهربائيةصباحيذكرى عباس قنبر زين العابدينقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1351

قوى كهربائيةصباحيمهدي رياض سعد رشمقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1352

التقنيات الكهربائيةصباحينور حمزة طاهر خلفقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1353

قوى كهربائيةصباحيرائد سعد عالوي ضاحيقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1354

قوى كهربائيةمسائيعمار رشيد حمود ذيابقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةبغداد/الكلية التقنية الهندسية الكهربائيةالجامعة التقنية الوسطى1355

تبريد وتكييفصباحيمنتظر حيدر مهدي عليقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىبغداد/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الوسطى1356

تبريد وتكييفصباحيعمار محسن حلو كريمقسم هندسة تقنيات ميكانيك القوىبغداد/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الوسطى1357

بناء وإنشاءاتصباحيطيبة عامر مهدي كزارقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتبغداد/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الوسطى1358

بناء وإنشاءاتمسائيحسين موسى حمد هللا فليحقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتبغداد/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الوسطى1359

بناء وإنشاءاتمسائياحمد رزاق جعفر بشارهقسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءاتبغداد/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الوسطى1360
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تقنيات المساحة/المساحةصباحيعمر خلف سالم عجاجقسم هندسة تقنيات المساحةبغداد/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الوسطى1361

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيايالف عامر طاهر محمدقسم هندسة تقنية الموادبغداد/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الوسطى1362

الميكانيكصباحيحامد خالد حامد شفيجقسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقيبغداد/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الوسطى1363

ادارة الموادصباحيهند عباس حسين خلفقسم تقنيات ادارة االعمالالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1364

ادارة الموادصباحيامنة عباس فاضل عبدالرسولقسم تقنيات ادارة االعمالالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1365

إدارةصباحينداء شهاب احمد محمدقسم تقنيات ادارة االعمالالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1366

إدارةصباحيعبدهللا فاضل علي شهابقسم تقنيات ادارة االعمالالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1367

ادارة المكتبمسائيرقية سالم شمس حسينقسم تقنيات ادارة االعمالالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1368

تقنيات المحاسبةصباحيحيدر حسن ناصر عباسقسم تقنيات المحاسبةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1369

تقنيات المحاسبةصباحييوسف خليل حسين عايدقسم تقنيات المحاسبةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1370

تقنيات المحاسبةصباحيحسين حيدر سعيد عبدعليقسم تقنيات المحاسبةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1371

تقنيات المحاسبةصباحيشهد غالب حسين علوانقسم تقنيات المحاسبةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1372

تقنيات المحاسبةمسائيمحمد هاني عبدالمجيد واديقسم تقنيات المحاسبةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1373

تقنيات المحاسبةمسائيارشد محمدطاهر ياسين عبدهللاقسم تقنيات المحاسبةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1374

تقنيات المحاسبةمسائيسماء محمود جبار محمودقسم تقنيات المحاسبةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1375

تقنيات المحاسبةمسائيفاطمة بالل علي حسينقسم تقنيات المحاسبةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1376

االحصاء الصحيصباحيعبدهللا نائل اسماعيل زينلقسم تقنيات المعلوماتيةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1377

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيحليمة كمال عبيد حسينقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1378

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيهدى عبد كاظم جرميخقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1379

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيلبنى طه سامي يونسقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1380

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيضحى جاسم بالل سليمقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1381

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيايمان بهاء توفيق نافعقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1382

التقنيات المالية والمصرفيةصباحياسماء صادق عبد احمدقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1383

التقنيات المالية والمصرفيةصباحيايه جاسم محمد مهديقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1384

التقنيات المالية والمصرفيةمسائياكرم محمود عبدهللا ويسقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1385

التقنيات المالية والمصرفيةمسائيعمر محمد محمد حسنقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1386

التقنيات المالية والمصرفيةمسائيمحمد كريم حجي مخلفقسم المصارف والتمويلالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1387

إرشاد سياحيصباحيزينة سعد مصطفى عبدالرحمنقسم تقنيات السفر والسياحةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1388

إرشاد سياحيصباحيريام احمد غزال ابراهيمقسم تقنيات السفر والسياحةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1389

إرشاد سياحيصباحيشهد عبدالرحمن حمادي سلمانقسم تقنيات السفر والسياحةالرصافة/بغداد/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الوسطى1390

تقنيات التصميم والتزيين المعماريصباحييوسف صالح خليفة محمدقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى1391

تقنيات التصميم والتزيين المعماريصباحيميادة حسين رضا حسينقسم تقنيات التصميم الداخليكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى1392

تقنيات تصميم االقمشةصباحيسجاد محمد خلف حفاتيقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى1393

تصميم طباعيصباحيتبارك موفق نجم عبدقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى1394
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تصميم طباعيصباحيمصطفى رعد كريم امينقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى1395

تصميم طباعيصباحييوسف صالح حسن مطلكقسم تقنيات االعالنكلية الفنون التطبيقيةالجامعة التقنية الوسطى1396

تقنيات المختبرات الطبيةصباحيسارة رزاق جبار صالحقسم تقنيات المختبرات الطبيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبيةالجامعة التقنية الجنوبية1397

تقنيات المختبرات الطبيةصباحينور الهدى علي عباس غضبانقسم تقنيات المختبرات الطبيةالبصرة/الكلية التقنية الصحية والطبيةالجامعة التقنية الجنوبية1398

قوى كهربائيةصباحيمحمد خضر حنش خليفةقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1399

قوى كهربائيةصباحيغصون جبار جعفر عبودقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1400

قوى كهربائيةصباحيعلي خالد هيجان سميرقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1401

قوى كهربائيةصباحيمحسن احمد جاسم محمدقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1402

قوى كهربائيةصباحيكرار يوسف عودة غانمقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1403

قوى كهربائيةصباحيعون محمد جاسم ذربقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1404

قوى كهربائيةصباحيحسن حسين كاظم حسينقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1405

قوى كهربائيةمسائيايمن مهند شرشاوي كاظمقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1406

قوى كهربائيةمسائيمحمد حسن ماجد محمد عبدقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1407

قوى كهربائيةمسائيحسين دعير حلو حافظقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1408

قوى كهربائيةمسائيجواد كاظم عبدالمحسن محيقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1409

االلكترونيكمسائيمصطفى عادل عبدهللا محمدقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1410

قوى كهربائيةمسائيرمضان كريم فرحان بشارهقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1411

قوى كهربائيةمسائيناجي كاظم ناصر ثامرقسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائيةالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1412

تبريد وتكييفصباحيحسين علي عبدالحسين جاسمقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1413

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيمرتضى غالب طالب شنيتقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1414

سياراتصباحيتحسين علي يونس حاجمقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1415

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي حيدر مرتضى حسينقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1416

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةصباحيعلي حيدر مهدي شبوطقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1417

تبريد وتكييفصباحيزهرة جمعة شنين موسىقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1418

تبريد وتكييفصباحيزهراء رياض عبدالجليل عوادقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1419

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمنتظر اياد محمود عبدقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1420

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمرتضى عدنان معتوق عباسقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1421

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيعباس حميد عباس قنبرقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1422

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائياكرم نور عبدهللا يعقوبقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1423

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيحسام خضير عبدالقادر مطشرقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1424

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائياياد نزار ادريس اسماعيلقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1425

االنتاج/التقنيات الميكانيكيةمسائيمحمد فائز حمزة عبودقسم هندسة تقنيات ميكانيك الحرارياتالبصرة/الكلية التقنية الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1426

قوى كهربائيةصباحياسماء ثامر حسين مشتتقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكيةذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1427

قوى كهربائيةصباحيعلي سعيد احمد صالحقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكيةذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1428
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قوى كهربائيةصباحيعذراء شنيار عباس جابرقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكيةذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1429

قوى كهربائيةصباحيسجاد كامل فيصل طليعقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكيةذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1430

شبكات كهربائيةصباحيحوراء عامر عطيه عفريتقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكيةذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1431

قوى كهربائيةمسائياحمد محسن علي جراحقسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكيةذي قار/الكلية التقنية االقسام الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1432

التقنيات الكهربائيةصباحيحسن فالح كاظم حسينقسم هندسة التقنيات الكهروميكانيكيةميسان/الكلية التقنية االقسام الهندسيةالجامعة التقنية الجنوبية1433

ادارة الموانئصباحيضحى محمود درويش عبد هللاقسم تقنيات ادارة االعمالالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1434

ادارة الموانئصباحيزينب عادل عبد الرضا شريقسم تقنيات ادارة االعمالالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1435

ادارة الموادصباحيزينب صفاء سهيل محمدقسم تقنيات ادارة االعمالالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1436

ادارة المكتبمسائيحوراء عدنان ناصر عبودقسم تقنيات ادارة االعمالالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1437

تقنيات المحاسبةصباحيالق مشتاق طالب جاسمقسم تقنيات المحاسبةالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1438

تقنيات المحاسبةصباحيزينب نبيل محمدعلي عبدالحسنقسم تقنيات المحاسبةالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1439

تقنيات المحاسبةصباحيضحى مصطفى محمد حسنقسم تقنيات المحاسبةالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1440

تقنيات المحاسبةصباحيعلي فارس محمد جبارقسم تقنيات المحاسبةالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1441

تقنيات المحاسبةمسائيحنان علي مهدي لفتهقسم تقنيات المحاسبةالبصرة/الكلية التقنية االداريةالجامعة التقنية الجنوبية1442
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